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پیام دبیر کنفرانس
دکتر اقبال شاکری

شــاید به جرات بتوان گفت حلقه گمشده صنعت ساخت
جهت اتصال عوامل پروژه (کارفرما ،مشــاور و پیمانکار) فناوری مدلســازی اطالعات
ســاخت ( )BIMمیباشد .فناوری مدلسازی اطالعات ســاخت با یکپارچهسازی بانک
اطالعات پروژه و عملیاتی که روی این بانک اطالعات توســط مشــاور طراح ،پیمانکار
ســازنده و تأمین کنندگان پروژه صورت میگیرد ،بســتر موفقیت پروژه یعنی تحقق
اهــداف کیفیت ،زمان و هزینه را فراهم میکند BIM .مرز محدودیتها را شکســته و
اطمینان از پروژهای منظم و سیستماتیک را برای ذینفعان به ارمغان میآورد.
کاهــش دعاوی ،دوبارهکاریهــا ،تعارضات طراحی ،تغییرات از یــک طرف و افزایش
شــفافیت و تصویرســازی با کاربرد فناوری مدلســازی اطالعات ســاخت ( )BIMدر
پروژههای ســاخت ،آن را به یک خواســت جهانی ذینفعان در صنعت ســاخت و ساز
تبدیل کرده است .اجباری شدن  BIMدر بسیاری از کشورهای دنیا و حرکت به سوی
نهادینه سازی این فناوری در بقیه کشورها ،گواهی مناسب برای این موضوع میباشد.
محدوده وســیع خدماترسانی  BIMاز تصویرســازی ، VDC،مدیریت هزینهها ،زمان
ریســک  ، HSEصنعتیسازی ،ســاخت و ساز ناب و ساخت پایدار ،نمایشی از وسعت
کاربرد این فناوری مدرن میباشــد .اصوالً میتوان گفت شعار «بساز قبل از ساختن»
مناسب این فناوری میباشد.
نباید فراموش کرد صنعت ساخت در حال حاضر بودجهای بزرگ را به خود اختصاص
داده است و افزایش بهرهوری ناشی از اجرای  BIMکمک عظیمی در صرف این بودجه
به کشــور عزیزمان مینماید .برگزاری دورههای کنفرانس بینالمللی  BIMکه امسال
شــاهد برگزاری سومین دوره از آن با محوریت «راهکارهای استقرار و توسعه  BIMدر
سطح پروژه ،سازمان و صنعت » هستیم ،نقش بسزایی در شتاب بخشیدن به این تحول
ملی خواهد داشت.
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پیام مدیر و دبیر علمی کنفرانس
دکتر مجتبی عزیزی

در ادوار گذشــته اســتقبال قابل توجهی از این کنفرانس
توســط جامعه دانشگاهی ،اجرایی و به طور خاص نهادهای دولتی کشور به عمل آمد.
این استقبال گسترده تبدیل به انرژی مضاعف برای تیم برگزاری کنفرانس شد تا تالش
نماید این عطش سازنده در صنایع ساخت و ساز کشور را به بهترین شکل پاسخ دهد.
تشکیل منظم جلسات شورای سیاست گذاری ،دعوت از تمامی نخبگان و متخصصان
در بخشهای مختلف صنعت و دانشگاه و همچنین توسعه ارتباط با متخصصان خارجی
منجر به شــکلگیری برنامههایی متنوع برای کنفرانس ســوم گردید .در این دوره از
کنفرانس بیش از  32سخنرانی و کارگاه آموزشی از کشورهای ایران ،آمریکا ،انگلستان،
ســوئد و استرالیا ،در کنار  28مقاله پژوهشی پیش بینی شده است .متاسفانه به دلیل
شیوع ویروس کرونا ،برگزاری حضوری این دوره از کنفرانس امکانپذیر نشد ولی موفق
به حضور در محفل علمی متخصصان به صورت مجازی شــدیم .تشــکیل دو میزگرد
تخصصی در صنایع کلیدی نفت ،گاز و پتروشــیمی و راهسازی در کنار برگزاری موفق
کنفرانس آنالین نقطه عطفی برای کنفرانس امســال به شمار میرود .در سخنرانیها
و برنامههای امســال ضمن آگاهی بخشی توجه ویژهای به پذیرش  BIMدر کشور در
ســطوح کالن شده است و بررسی و تحلیل اســناد باالدستی در این زمینه و بر نقش
دستگاههای سیاستگذار در این زمینه تأکید شده است.
برخالف بسیاری از فناوریها و یا رویکردهای مهندسی و مدیریتی که با تأخیر زیاد وارد
کشور ایران میشوند ،خوشبختانه تعداد قابل توجهی از سازمانهای دولتی ،خصوصی و
حتی اساتید دانشگاه و دانشجویان ،اهمیت این تحول بنیادین در صنایع  AECرا درک
نموده و تالشهای قابل تقدیری در راستای ترویج و بکارگیری از  BIMدر کشور انجام
دادهانــد .حمایت راهبردی و قابل تقدیر مجموعههایی مانند وزارت راه و شهرســازی،
سازمان برنامه و بودجه کشور ،دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ،سازمان مدیریت
و برنامهریزی اســتان تهران ،مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی ،سازمان نظام
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مهندسی ساختمان استان تهران ،شورای شهر تهران ،سندیکای شرکتهای ساختمانی
و بســیاری از دانشگاههای برتر کشور پشــتوانهای اطمینان بخش و امید بخش برای
برگزارکنندگان این کنفرانس بوده اســت و امیدواریم بتوانیم با برگزاری کنفرانســی
درخور ،پاسخگوی بخش اندکی از اعتماد آنها باشیم.
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ضرورت و چالشهای پیادهسازی BIM

در سطح پروژه ،سازمان و صنعت

دکتر اقبال شاکری

دبیر کنفرانس
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
نظام فنی و اجرایی یکپارچه و ارتباط آن با BIM

دکتر سید جواد قانعفر

رئیس نظام فنی و اجرایی
سازمان برنامه و بودجه کشور

پروژه های عمرانی استان تهران و
جایگاه  BIMدر ساختارهای موجود اجرای پروژه

دکتر مسعود شفیعی

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران
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جهتگیریهای علمی و پژوهشی کشور در زمینه
 BIMو معرفی برنامههای کنفرانس

دکتر مجتبی عزیزی

مدیر و دبیر علمی کنفرانس
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

معرفی ارکان سند جامع فناوری  BIMو
برنامههای وزارت راه و شهرسازی در این رابطه

مهندس حامد مانیفر

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

فرآیند تهیه دستورالعمل پیادهسازى BIMدر
نظام فنی و اجرایی کشور

مهندس پرویز قوامینژاد

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان تهران
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Open BIM-VR Paradigm: How BIM-VR
Integration will influence AEC Industries?

دکتر فرزاد پور رحیمیان
Teesside دانشیار دانشگاه

انگلستان

Generating and Exploiting Digital Twins

Dr. Ioannis Brilakis
مدیر البراتوار تکنولوژی اطالعات ساخت
Cambridge دانشگاه
انگلستان
The UK BIM Framework

دکتر علی رستمی

Liverpool John Moores استادیار دانشگاه

انگلستان
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بسترهای چندوجهی اشتراکی :رهیافتی نوین در
پیادهسازی یکپارچه سطح سوم بیم

دکتر سعید بنیهاشمی
استادیار دانشگاه Canberra

استرالیا

کاربرد «واقعیت مجازی و واقعیت افزوده» در
مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK

دکتر سید وحید فقیهی

استادیار دانشگاه Prairie View A&M

آمریکا

استراتژیهای متفاوت پیادهسازی BIM

دکتر حسین تقدس

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مجتبی مغربی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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BIM is for life: Digital data capture,

archiving and use in the built environment

Dr. Richard Laing
Robert Gordon استاد دانشگاه
انگلستان
BIM manager’s roles and responsibilities,
Case Study: a mechanical retrofit project

مهندس پریسا نیکخو

BIM مدیر،Stanford دانشجوی دکتری دانشگاه

آمریکا
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Project Management and Digital Innovation

Dr. Enrico Maggi
معمار ،مدیر پروژه و مدیر BIM
ایتالیا

معیارها و فرایند برگزاری جشنواره نشان تعالی
(جایزه)  BIMایران

دکتر فرهاد سعیدی

مدیر برگزاری جشنواره نشان تعالی  BIMایران
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میزگرد تخصصی

بررسی وضعیت و ظرفیتهای موجود در رابطه با دیجیتالسازی اطالعات ساخت در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

مهندس صفرعلي بابايي
مديرعامل شركت
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

مهندس مهدي ابراهيمي
رئيس مركز تحقيقات و توسعه
مديريت پروژه پتروشيمي

مهندس وحيد تركيان
مدير پروژه پتروشيمي انديمشك
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بررسی وضعیت و ظرفیتهای موجود در رابطه با دیجیتالسازی اطالعات ساخت در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

مهندس اشكان طراز
مدیر پروژههای بهسازی طرح جمعآوری گازهای مشعل

مهندس نويد فتحي
مدير پروژه توسعه  BIMدر
صنعت پتروشيمي

مهندس حسین موسوی
کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
مدير میزگرد
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میزگرد تخصصی

بررسی ظرفیتهای بومیسازی فنآوریهای نوین در راهسازی کشور به کمک سیستم
کنترل خودکار ماشین()Machine Control System

دکتر حمیدرضا نانکلی
مدیر اداره ژئودزی و ژئودینامیک
سازمان نقشهبرداری کشور

مهندس محمد مهدی شیران
مدیر عامل شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا

مهندس مهدی برومند
مدیرعامل شرکت نما پرداز رایانه
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بررسی ظرفیتهای بومیسازی فنآوریهای نوین در راهسازی کشور به کمک سیستم
کنترل خودکار ماشین()Machine Control System

مهندس سعید محمدزاده
مدیر فروش شرکت رنجبران لیان ماشین

مهندس حسین موسوی
کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
مدير میزگرد
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برنام ه نویسی در دنیای BIM؟ چگونه؟

مهندس سعید دهقانی

مدیرعامل شرکت Sunco Architects

کاربرد  BIMدر اجرای پروژههای اسکان موقت

دکتر غزال راهب

رئیس بخش معماری ،شهرسازی و سیستمهای ساختمانی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

مهندس روزبه ترابیان اصفهانی

مسئول پیاده سازی  BIMدر شرکت ویما

پیادهسازی  BIMدر پروژههای کوچک

دکتر عصمتاله نورزایی
مدرس دانشگاه تهران
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How to use COBie and SPie to deliver
?structured building information to owners

دکتر محمدرضا علویپور

مدرس و مشاور مدیریت ساخت
و مدیر عامل موسسه ACEMI

پیادهسازیومدیریتفرآیند BIMدرپروژهمسکونی
(نمونه مورد بررسی؛ پروژه مسکونی زعفرانیه)

مهندس قاسم آریانی

مدیرعامل شرکت مهندسی فرداد IRAN-BIM

پیادهسازی برنامه نگهداری و تعمیر در BIM

مطالعه موردی خط انتقال آب سد ماملو به صنایع
پایین دست

دکتر وحید شاهحسینی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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بررسی دستاوردهای BIMدر بهبود مدیریت
ایمنی پروژهها

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

 2پیادهسازی سیستماتیک و فرآیند محور BIM

مهندس میرعلی خادم موسوی

مدیر  BIMشرکت سازه سترگ ایرانیان

کارکردهای  BIMدر مدیریت سوانح ساختمان
ها و سوانح شهری

مهندس حسین خراشادیزاده
مدیر واحد  BIMپروژه مشهد مال
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تحلیل پژوهشهای کاربست مدلسازی اطالعات
ساختمانهای پایدار و چشم انداز آینده تحقیقات

دکتر مهدی روانشادنیا

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
Integration between 4D and 5D BIM for
building and infrastructure project

مهندس آرمین خواجه بحری
مدیر  BIMدر شرکتWSP

سوئد

فرصتها و پتانسیلهای  BIMبرای معماران:
به سوی تحول دیجیتال در شرکتهای معماری و
طراحی و ساخت یکپارچه ساختمان

دکتر رضا ذاکر

معمار و متخصص BIM

اسپانیا

BIMCONF.com

19

3nd International Conference on
Building Information Modeling

پیادهسازی مدلسازی اطالعات ساختمان در مرحله
طراحی مفهومی با استفاده از ابزار واقعیت مجازی

مهندس نجمه بی تعب
مهندس مهدی صنایعی

کارشناسان ارشد شرکت پایدار پی سازه
موانع و چالشهای حقوقی پیادهسازی BIM

مهندس جواد حمیدی
مهندس علی باغدارنیا
هم بنیانگذاران شرکت تات بیم
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 CDEقلب تپندهی BIM

مهندس سجاد جعفریان
مشاور و متخصص BIM

درسآموختهها ،چالشها و مزایای پیادهسازی
فرآیند  BIMدر سازمان منطقه آزاد چابهار

مهندس صالح دشتی

مدیرعامل شرکت پیشتازان مدیریت ساخت آراد

مهندس سحر عالی رضایی

کارشناس ارشد دپارتمان  BIMشرکت پیشتازان
مدیریت ساخت آراد
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پیام مدیرعامل گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس
پتانســیل هر روز بهرهبردارى از فنآورى پیشرفته در مدیریت پروژههاى ساخت و ساز
نشــان دهنده یک چالش بزرگتر است .از این رو مدلسازى اطالعات ساخت به عنوان
یکى از ابزارهاى نوین در طراحى ،ساخت و مدیریت ساخت ساختمانها به کار گرفته
شده است BIM .نمایش دیجیتالى از کارکترهاى فیزیکى و عملکردى ساختمان را به
صورت واقعى از ابتدا تا انتهاى چرخه حیات پروژه؛ با به اشتراك گذاشتن اطالعات بین
ذینفعان ،به نمایش میگذارد.
گروه اقتصادى و مهندسى لوتوس با تکیه بر اجراى استراتژیها و تحقق اهداف و چشم
انداز ترســیم شده خود ،تالش نموده است؛ ضمن اســتفاده از طراحیهاى خالقانه و
جســورانه و به کارگیرى دانش و فناورى روز دنیا از جمله  BIMدر مرحله اجرا ،ارزش
افزوده مناســبى را براى کلیه ذینفعان در زنجیره ارزش و دنیاى ساخت و ساز فراهم
آورد .امید اســت در این رویداد مهم با همت کارشناسان در این زمینه ،دستاوردهاى
ارزشــمندى در به کارگیرى ،بومىسازى و توسعه  BIMدر صنعت ساخت و ساز ایران
حاصل آید.
مهندس رضا دژآگاه
مدیرعامل گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس
حامی سیمین کنفرانس
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فهرست مقاالت پذیرفته شده در بخش ارائه شفاهی کنفرانس
چکیده

عنوان مقاله

نویسندگان

واسازی ساختمان بر خالف تخریب که مقدار قابل توجهی ضایعات بالاستفاده تولید میکند ،با
جداسازی المانها بدون آسیب جدی ،امکان بهرهبرداری دوباره از این مصالح را فراهم میکند.
از میان راههای استفاده از مواد و مصالح حاصل شده از واسازی ،استفاده مجدد از آنها به دلیل
ارائه چهارچوب ک م هزینه بودن ،مصرف کمتر انرژی و مواد اولیه نسبت به دفع و یا بازیافت آنها روش بهتری
مبتنی بر

مدلسازی
اطالعات

ساختمان

میباشد .مدلسازی اطالعات ساختمان به دلیل ذخیره و دسترسی به اسناد دقیق و قابل اعتماد
از ســازه ابزاری مؤثر در راستای واسازی موفق اســت .در مطالعات پیشین راه حلهایی برای
استفاده از المانهای واسازی شده در سازه ارائه شد .با این وجود روشی برای انتخاب ترکیبی از
مصالح نو و دستدوم به طور طبق مطالعات انجام شده کامل بررسی نشد .از این رو در پژوهش

حاضر با بهرهگیری از بانک داده مدل اطالعات ســاختمان و قابلیتهای آن برای دسترسی به

به منظور
استفاده مجدد این اطالعات ،چهارچوبی برای استفاده مجدد از المانهای سازهای واسازی شده ارائه شده است.
ل اطالعات ساختمان بر پایه
از المانهای در این چهارچوب با اســتفاده از ابزار طراحی شده در محیط مد 
سازهای در
پروژههای
ساخت

حامد مقدم

اشکان گلپور
سید سجاد
میرولد

الگوریتم ژنتیک ،ترکیبی بهینه با استفاده از دو گروه مقطع نو و دستدوم ارائه میشود .در پایان

نیز با تحلیل سازهای ،عملکرد مدل پیشنهادی بررسی شده و در صورت نیاز تغییرات الزم روی
آن اعمال میشود .این چهارچوب بر روی یک نمونه مدل سازه فوالدی آزمایش شده و نتیجه
حاکی از کاهش حدود  ٪۲3هزینه اسکلت سازه میباشد .استفاده از این چهارچوب میتواند دید
بهتری به طراحان جهت بررسی پتانسیل استفاده از مصالح دستدوم در سازه داده تا در صورت
ت را کاهش دهند.
امکان هزینههای ساخ 
امروزه با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی ،نیاز بشر به مصرف انرژی افزایش یافته است .و

بررسی آنالیز
انرژی تحت
مدلسازی
اطالعات

ساختمان

( )BIMبرای

با توجه به اینکه بخش ساختمان مقدار قابل توجهی از این انرژی را به خود اختصاص میدهد،
به بررسی بارهای حرارتی و برودتی و آنالیز انرژی پرداخته شده است .در این مقاله یک ساختمان
مســکونی را توسط نرم افزار  Revitکه یکی از بهترین نرمافزارها در حوزه مدلسازی اطالعات
ســاختمان ( )BIMمیباشد به صورت ســهبعدی مدل کرده سپس محاسبه بارهای حرارتی و
برودتی و آنالیز انرژی آن با استفاده از نرمافزار  DesignBuilderانجام گرفته است .میزان بار بیشینه
حرارتی و برودتی برای ماههای سال و کلیه اتالفاتی که از بخشهای مختلف یک ساختمان رخ
میدهد به تفکیک بدســت آمده است و مقدار انرژی مصرف شده برای ماه های مختلف مورد

یک ساختمان بررسی قرار گرفته است که با توجه به نتایج بار حرارتی و برودتی به ترتیب برابر با ، 23/32 kW
مسکونی واقع  25/35 kWو مقدار پیک مصرف انرژی الکتریکی برابر با  3056/41 kWhمیباشد که تقریبا

در شهر تهران برای تمامی ماههای ســال نزدیک به همین مقدار میباشــد و پیک مصرف انرژی گاز در ماه
آگوست برابر با  7074/33 kWhمی باشد.
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محی الدین
گچی لو
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فهرست مقاالت پذیرفته شده در بخش ارائه شفاهی کنفرانس
عنوان مقاله

نویسندگان

چکیده
امــروزه زیرســاخت هــا از اجــزای اساســی جوامــع مــدرن بــه شــمار مــی آینــد کــه
مــی تواننــد زندگــی اجتماعــی انســان هــا را تســهیل بخشــند .شــبکه هــای آبرســانی

قابلیت بهره
گیری از

مدلسازی
اطالعات

ساختمان در

یکــی از مهــم تریــن زیرســاخت هــای هــر کشــوری اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت و
محدودیــت هــای موجــود از راندمــان پایینــی برخــوردار هســتند .در چنــد دهــه اخیــر
بــا وجــود پیشــرفت فنــاوری هــای مرتبــط بــا زیرســاخت هــا ،مدیریــت تســهیالت در
زیرســاخت هــای آب رشــد چندانــی نداشــته و بــه تکنیــک هــای جدیــد و پیچیــده تــر
بــرای مدیریــت صحیــح منابــع و زیرســاخت هــا نیازمنــد اســت .بــا توجــه بــه بررســیهای
انجــام شــده ،راهحــل مناســب بــرای حــل چالشــها و مشــکالت مدیریتــی ،ارتقــا سیســتم

جهت مدیریت از حالــت قدیمــی بــه شــبکه هوشــمند آب میباشــد .ایــن تحقیــق بــه منظــور تلفیــق

شمیم وردی

زانیار میرزایی
جمیل بهرامی

هوشمند منابع فنــاوری  BIMبــا مدلســازی شــبکه هــای آبرســانی و پیــاده ســازی آن در مراحــل چرخــه
آب

عمــر زیرســاخت آب انجــام گرفــت کــه هــدف نهایــی آن نیــل بــه شــبکه آب هوشــمند
اســت .بدیــن منظــور بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،فنــاوری مدلســازی اطالعــات
ســاختمان کمــک شــایانی را در جهــت رســیدن بــه شــبکه آب هوشــمند و انتقــال

اطالعــات بــه صــورت دقیــق و صحیــح مینمایــد.
صنعت ساختوســاز در کشورهای درحال توسعه رو به رشد است و به موازات این رشد،
تصادفات و ســوانح شــغلی نیز افزایش مییابد که همین امر لزوم توجه به ایمنی شغلی را
مروری نظام
یافته نقش
مدلسازی
اطالعات

ساختمان

( )BIMدر

بهبود ایمنی
پروژههای
ساخت

در این صنعت پررنگ میکند .گرچه دولتها برای بهبود عملکرد ایمنی قوانین و مقرراتی
مشخص کردهاند اما وضعیت همچنان نگران کننده است .با پیشرفتهای اخیر در فناوری
مدلســازی اطالعات ساختمان ( ،)BIMاستفادههای زیادی از آن در جهت بهبود عملکرد
ایمنی در کل چرخه عمر پروژه صورت گرفته اســت .در این مقاله با مرور سیســتماتیک
مطالعات پیشــین ،نقش مدلسازی اطالعات ســاختمان در بهبود عملکرد ایمنی صنعت
ساخت مورد بررســی قرار گرفته است .همچنین مقاالت از نظر سال انتشار و کشور مورد
مطالعه بررسی شدهاند .در این مطالعه از روش سه مرحلهای برای انتخاب مقاالت استفاده
شده است و نتایج نشان میدهد که مدلسازی اطالعات ساختمان در شش حوزه اصلی )1

زینب علی
اکبری

سید یاسر بنی
هاشمی

مجتبی مغربی

طراحی ایمن  )2شناســایی خطرات  )3نظارت و کنترل  )4شناسایی تداخالت  )5آموزش
ایمنــی و  )6بازرســی در دوره بهرهبرداری و نگهداری ،میتواند بــه بهبود عملکرد ایمنی
کمک کند .در پایان موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده و میتواند بستر مناسبی برای
مطالعات آتی پژوهشگران باشد ،شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفتهاند.

BIMCONF.com

25

ســومین کنفرانــس بینالمللــی
مدلســازی اطالعــات ســاخت
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چکیده

عنوان مقاله

نویسندگان

پیشســاختگی از راه حلهای نوینی برای اجرای موفق پروژههای انبوهسازی و مدوالر میباشد،

که با روش مهندســی همزمان در صنعت تولید اجرا میشــود .در سالهای اخیر  BIMتوانسته
مزایای زیادی را برای پیشســاختگی در صنعت ساخت و ساز به ارمغان آورد .با این حال هنوز

موانع و مشکالت جدی برای اجرای پیش ساختگی وجود دارد .از اینرو این تحقیق با استفاده

نقش  BIMدر
اجرای موفق
مهندسی

همزمان در

پیش ساختگی
پروژههای

انبوهسازی و

مدوالر صنعت
ساخت و ساز

از یک روش بررسی کیفی کتابخانهای ،به بررسی پیشرفته ترین سطحی که میتوان بین BIM

و پیشساختگی ایجاد شود ،و همچنین از طریق تجزیه و تحلیل کمی و بحث و بررسی عمیق
 BIMدر اجرای موفق مهندســی همزمان در پیشســاختگی پروزه های انبوه و مدوالر صنعت

ســاخت میپردازد .هدف این پژوهش بررســی نقش  BIMدر اجرای موفق مهندسی همزمان
برای پیش ســاختگی پروژه های انبوه سازی و مدوالر است .و نتایج این مطالعه نشان میدهد

که تئوریهای  BIMبر اساس تئوری مهندسی همزمان شکل گرفت ه است لذا میتواند مشکالت

مهندسی همزمان را هم از بعد فرآیند و هم از بعد تکنولوژی برطرف نماید .مهمتر از آن ،میتواند

اعظم رستمی
رضا فلسفی

پویا اسکندری

مشکالت پیش ساختگی را با ارتباط میان تیمهای بین رشتهای مهندسی همزمان و تیمهای

بین رشتهای صنعت ساخت و ســاز مهیا نماید .همچنین  BIMاین فرصت را برای مهندسی
همزمان ایجاد میکند تا به اهداف پایهریزی شده خود برای ارتقاء عملکرد خود دست یابد .ایده

 BIMدر گذر زمان بر اساس نیازهای صنایع بخصوص صنعت ساخت و ساز شکل گرفت ه است

و تئوریهای پایهای آن بر بســتر تئوریهای مهندسی همزمان شکل گرفت ه است .این تحقیق با
تلفیق وضعیت  BIMبرای تســهیل پیشساختگی و افشای نیازهای تحقیقاتی در این زمینه به

منظور بهبود عملکرد مهندسی همزمان ،به بدنه دانش کمک میکند.

کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه برای حصول اهداف برنامه ریزی شده یک امر ضروری است.

روش ســنتی این کار ،به صورت دستی و مبتنی بر اطالعات کاغذی میباشد که زمانبر است

ارائه چارچوبی
یکپارچه

جهت کنترل
پیشرفت

پروژه مبتنی بر
واقعیت افزوده
( )ARو BIM

پنجبعدی

و احتمال ایجاد خطا را افزایش میدهد .با توجه به مزایای مدیریت اطالعات ساختمان ()BIM

در جمعآوری و نگهداری اطالعات در طول چرخه عمر پروژه ،در این مقاله با یکپارچه ســازی
تکنولوژی واقعیت افزوده ،مدلسازی اطالعات ساختمان ( ،)BIMبرنامه زمانبندی و هزینه پروژه

 ،یک چارچوب جدید کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه پیشنهاد میشود که میتواند با استفاده

از گوشــیهای موبایل یا تبلت بازدید از پروژه و ورود اطالعات را تســهیل کند و همچنین به
مدیران پروژه در تصمیم گیری ســریعتر و مؤثرتر کمک کند .نــوآوری های اصلی چارچوب

پیشنهادی عبارتند از )1 :استفاده از واقعیت افزوده برای بازدید از پروژه و جمع آوری دادهها به

صورت بصری )2 ،بصریسازی آخرین وضعیت زمانبندی و هزینه پروژه در بستر واقعیت افزوده

جهــت تصمیم گیری موثرتر و  )3به کارگیری یک روش جدید ردیابی و تنظیم موقعیت 1در
توسعه برنامه های واقعیت افزوده که در آن محدودیت های روشهای قبلی برطرف شده است

و برای پروژه های ساختمانی کاربردیتر است.
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ســومین کنفرانــس بینالمللــی
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فهرست مقاالت پذیرفته شده در بخش ارائه شفاهی کنفرانس
عنوان مقاله

چکیده

نویسندگان

مستندنگاری دقیق و ســازمانیافته بناها و سایتهای تاریخی امری مهم و ضروری در جهت
حفاظت از آنها اســت .امروزه با وجود پیشرفت چشــمگیر علوم فتوگرامتری ،اسکن لیزری
و مدلسازی اطالعات ســاختمان در امر مستند نگاری سهبعدی ،متاسفانه روشهای مرسوم
به كارگيري مستند نگاری تنها برای تعداد معدودی از پروژهها کارآمد هستند .بهعنوانمثال در پروژههایی که
فتوگرامتري ،به دلیل عدم بودجه و زمان الزم ،ساخت مدلهای سهبعدی برای نمایش چالشهای حفاظتی
امکانپذیر نباشــد ،روش مشخصی وجود ندارد .در این راســتا فناوریهای واقعیت گسترده شايان حجت
تور مجازي
پناه
و مدلسازي ميتوانند بناها و ســايتهاي تاريخي را در یک مدل دیجیتال چندبعدی شبیهســازی کنند و
جنبههای مختلفی از آن را ارائه دهند .همچنین واقعیت مجازی بهعنوان یک فناوری نوین به بيرا وفائي بانه
اطالعات براي
احسان
کاربر امکان میدهد تا با یک محیط شبیهســازی رایانهای تعامل داشته باشد .تور مجازی یک
مستندنگاري
شبیهسازی از مکانی واقعی است که با کمک فایلهای رسانهای ازجمله عكس ،تصاویر پانورامای
فرصتكار
میراث فرهنگي
 ۳۶۰درجه ،ویدئو ،متن ،روايت ،موسيقي و موارد متعدد دیگر ساختهشده است .در این پژوهش كوشا وفائي بانه
(مطالعه موردي
یک راهحل مناسب با استفاده از محیطهای تور مجازی و مدلسازی اطالعاتی ارائه گرديده است
طاقبستان) و این راهكار بر روی نمونه موردی طاقبســتان كرمانشاه بررسیشده است .محيط تور مجازي
ایجادشده شامل گالري تصاوير ،پايگاه داده ،متن ،موسيقي و مدل سهبعدي فتوگرامتري است.
در اين پژوهش از هر دو روش فتوگرامتري و تور مجازي براي ساخت مدل مستند طاقبستان
استفادهشده و مدل بهصورت مستقيم تحت وب اشتراکگذاری گرديده است.
فاز تعمیر و نگهداری ساختمان دارای ذینفعان متعددی بوده و بخش زیادی از زمان و هزینهی
ساختمان در چرخهی حیاتش را شامل می شود .در این مقاله چارچوبی یکپارچه جهت تسهیل
تسهیلتعمیر
دسترســی و بهروزرسانی اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی ارایه شده
و نگهداری
است که قابلیت استفاده از تجربیات پیشین را نیز داراست.
تاسیسات
در چارچوب ارائه شــده از ســه تکنولوژی واقعیت افزوده  ،1مدلسازی اطالعات ساختمان2
با ترکیب
و اســتنتاج مبتنی بر مورد 3در تعامل با یکدیگر استفاده شده است .ماژول واقعیت افزوده به احسان محسن
مدلسازی
منظور دسترســی و وارد نمودن اطالعات و همچنین تعیین موقعیت المان و عوامل نگهداری
پور فرهانی
اطالعات
در ساختمان تعریف می شــود .در این چارچوب مدلسازی اطالعات ساختمان جهت بازیابی
نعیمه صادقی
ساخت ،واقعیت موقعیت مکانی و اطالعات تجهیزات همچون مواردی از قبیل مشــخصات مصالح (وزن ،رنگ،
اندازه ،میزان مقاومت در برابر حریق و…) ،راهنمای نصب و مونتاژ ،خدمات گارانتی محصوالت،
افزوده و
استنتاجمبتنی الزامات نگهداری و تعمیرات ،اطالعات قیمت اجزاء و… خواهد بود .همچنین ماژول اســتنتاج
مبتنی بر مورد جهت استفاده از تجربیات پیشین ،دسترسی به راه حل های مناسب بر اساس
بر مورد
این تجربیات و بازیابی تاریخچهی عملیات ،اســتفاده خواهد شــد .نهایتا قابلیت پیادهسازی و
توانایی این چارچوب جهت تسهیل عملیات تعمیر و نگهداری در ساختمانها بررسی شده است.
1. Augmented Reality
2. Building Information Modeling
3. Case-Based Reasoning
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عنوان مقاله

شناسایی
عوامل

خطرآفرین
در مرحله

برنامهریزی
پروژه با

استفاده از
مدلسازی
اطالعات

ساختمان
()BIM

چکیده
تعــداد مصدومان و تلفات در صنعت ســاخت با توجه به نیروی کار شــاغل در این صنعت از
نسبت باالیی برخودار است .به همین دلیل صنعت ساخت در گروه صنایع پرخطر طبقهبندی
میشــود .توانایی شناخت خطرها در فرآیند ســاخت و در مرحله طراحی کماکان در مراحل
اولیه رشــد خود قــرار دارد .مهمترین روش برای کنترل و حــذف خطرها و حادثهها ،تحلیل
این خطرها پیش از وقوع حادثه و برنامهریزی مقابله با آنها پیش از شــروع اجرای کار است.
ل این خطرها است .فناوری
شناسایی خطرها و ریسکهایایمنی ،اولین گام در ارزیابی و تحلی 
مدلسازیاطالعاتســاختمان ( )BIMبا توجه به ماهیت شــیگرایی مدل و درنظرگرفتهشدن
ارتباط بین المانها در مدل ،قابلیت بررسی خودکار بسیاری از شرایط را در زمان و هزینه کمتر
و با دقتی باالتر از روشهای سنتی فراهم آورده است .به عالوه قابلیت تصویرسازی مناسب این
فناوری باعث شــده است که انتقال و فهم اطالعات بین گروههای مختلف با سرعت و کیفیت
باالتری انجام شــود .با تکیه بــر قابلیتها و ابزارهای این فناوری و برای ارتقا ســطح ایمنی
پروژههای عمرانی ،در این تحقیق مدلی برای شناسایی عوامل خطرآفرین در مرحله برنامهریزی
و پیش از اجرای فعالیت به کمک فناوری مدلسازیاطالعاتســاختمان پیشنهاد گردید .مدل
پیشــنهادی برای شناسایی عوامل خطرآفرین حادثه برخورد ،در یک پروژه واقعی پیادهسازی
شد .شناسایی خطرها در بخشهای مختلف عملیات خاکبرداری و ساخت فونداسیون انجام و از
قابلیتهای بصری فناوری مدلسازیاطالعاتساختمان برای ارائه بهتر خطرهای موجود در هر
مرحله به ذینفعان پروژه استفاده شد .با پیادهسازی مدل پیشنهادی در این پروژه ساختمانی،
توانایی و قابلیت آن در پروژههای واقعی عمرانی به خوبی نشان داده شد.

نویسندگان

محمد سعید
حیدری

امین الوانچی

حسین کریمی

امروزه به دلیل نگرانیهایی که در حوزهی پایداری مطرح است رویکرد ساختمانها و به طور کلی
صنعت ساخت به سمت بهکارگیری استراتژی ساختمان سبز در حال تغییر است و تقاضا برای
ساختمانهایی که تاثیرات کمتری روی محیط زیست داشته باشند روز به روز در حال افزایش
مروری بر تأثیر است و مدلسازی اطالعات ساختمان (بیم) به عنوان یک انقالب تکنولوژیک در عرصه معماری،
به کارگیری مهندســی و ساخت و ساز از جانب بسیاری از متخصصان فرصت مغتنمی در این زمینه تلقی
مدلسازی
می شــود .بیم به عنوان یک راهحل تسهیل کننده برای یکپارچگی اطالعات در چرخه حیات
هدی بادوام
اطالعات
ساختمان شناخته میشود و فرصت استفادهی بهینه از اطالعات در دسترس برای طراحی پایدار
معصومه
ساختمان در و آنالیز عملکرد ســازه را ایجاد میکند .تحقیقات نشان میدهد بیم به طور قابل توجهی مسیر
نامداری مجتبی
ساختمانهای پیشروی به سمت ساخت و ساز سبز را هموار میکند و پیشبینی میشود در آینده با شناسایی
عزیزی
سبز و مطابق و حل چالشهای آن به صورت گستردهتر مورد استفاده قرار گیرد .این پژوهش بر ارتباط میان
با اصول توسعه به کارگیری قابلیتهای بیم برای از میان برداشتن موانع و تسهیل پیاده سازی اصول پایداری در
صنعت ساختمان میپردازد و به این سوال پاسخ میدهد که مزیتهای بالقوه بیم در چه زمینههایی
پایدار
مورد استفاده قرار گرفته است و چه زمینههایی برای توسعه کارکرد آن در آینده می توان متصور
بود و و با طبقه بندی آنها در سه بخش اقتصادی ،محیطی و اجتماعی به تفصیل در هر بخش
ظرفیت بهرهگیری از ابزار بیم برای ارتقای پایداری را تشریح مینماید.

28

BIMCONF.com

ســومین کنفرانــس بینالمللــی
مدلســازی اطالعــات ســاخت
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عنوان مقاله

نویسندگان

تلفیق مدلسازی اطالعات ساختمان ( )BIMو سیستم اطالعات مکانی ( )GISدر

محمدامین مصباح

شناسایی چالشهای قراردادی  BIMدر پروژههای طرح و ساخت ایران

میترا راه خدایی

مدیریت فنی ،زمانی ،هزینه و تامین و تدارکات در بستر فناوری BIM

امیر رادپی

پروژههای زیربنایی خطی

(مطالعه موردی :پروژه اداری-تجاری گلشهر)

پیشرفت به سوی توسعه مدل سازی اطالعات ساختمان ( )BIMبا استفاده از برنامه
نویسی در داینامو

پیاده سازی فرآیندی مدلسازی اطالعات ساختمان در سازمان جهت دستیابی به
ساخت و ساز ناب

مروری بر چالشها و موانع بکارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان در دنیا ،چالشهای
صنعت ساختمان ایران و راهکارهای پیشنهادی

امکانسنجی طرحها در پروژههای بزرگ مقیاس با بکارگیری   BIM
(مطالعه موردی  :پروژه مشهد مال)

ارائه روش کاربردی محاسبه و تخمین کربن پنهان مصالح ساختمانی در مرحله طراحی
مفهومی پروژه طبق استاندارد بین المللی با استفاده از   BIM

مهرداد اشتری

رضا رجبی شمامی
رئوفه بحرینی مقدم
میر علی خادم موسوی ،
نیلوفر هادی پور
فائزه روشن فکر

مجتبیحسینعلیپور
احسان اثنی عشری
محمد موسوی

حسین خراشادیزاده
حسن اسدزاده

سید امیرحسین حجازی

بررسیبسترهای پیاده سازی مدلسازی اطالعاتساختمان

احمد پوالدی

بومیسازی ساختار سازمانی مبتنی بر مدلسازی اطالعات ساختمان (( )BIMدر شرکته

زهرا سبزی

درشرکتهای مهندسی مشاور در استانکرمانشاه

ای نوپای ساختمانی مطالعه موردی :شرکت پایدارسازان پاروک)
نقش  BIMدرطراحی ساختمان با رویکرد بهرهوری انرژی

کاربست مدل سازی اطالعات ساختمان در طراحی ساختمانهای بلند مسکونی با
رویکرد کاهش جزایر حرارتی

بهنام فیض آبادی
محمد سکه چی
آتوسابیات

محمدرضابمانیان
مائده نوبخت

محمدرضا بمانیان
منصوریگانه
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فهرست مقاالت پذیرفته شده در بخش ارائه پوستری کنفرانس
نویسندگان
فرهاد سعیدی

امین بهشتی پور
سعید یوسفی

فرهاد سعیدی

مهدی صدقیانی
Samereh Jadidoleslami
Ehsan Saghatforoush
Narges Ghanbari

عنوان مقاله
))BIM تبیین و توسعه مفهوم شایستگی در حوزه مدلسازی اطالعات ساختمان

مدلسازی اطالعات ساختمان و مدیریت ایمنی
Improving communication management in construction projects using
Building Information Modelling (BIM)

Seyed Mohammad Hos-

A Comparative Study of BIM (Building Information Modeling) Im-

sein Mousavi Zare

plementation and Maturity Across Different Countries With a Review

Atlas khosravi Ahangar

on Iran
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پیام مدیرعامل گروه طرح و ساخت مهرگان و دبیر کمیته صنعت
دکتر فرهاد سعیدی

مشــتاق دیدارتان در ســومین دوره کنفرانس بودیم؛ لیکن به
اقتضای شرایط این بار در فضای مجازی تالش کردیم تا وقفهای در دیدار ساالنه پیش
نیاید .علیرغم تمامی فراز و نشیبهای این دوره ،مفتخر به میزبانی شما در محفلی شدیم
که توجه و گردهمآیی علمی و حرفهای "مجازی" جمع کثیری از متخصصین در اقصی
نقاط کشور شده است؛ بر این باوریم که مانعی وجود ندارد برای انجام رسالتی که شروع
کردهایم و امید آن داریم تا منشا اثر باشد.
این بار و در سومین دوره کنفرانس بینالمللی مدلسازی اطالعات ساختمان ،هر چند با
توجه به ابهامات و تغییر شرایط محیطی که پیش آمد ،حمایتهای بیرونی از کنفرانس،
چــه در بخش خصوصی و چه دولتی کم رنگتر شــد ولی تــاش کردیم با جدیت و
تالش مضاعف درونی گروه برگزارکننده ،این موضوع لطمهای به ارزش واالیی که برای
مخاطبین کتفرانس قائلیم وارد نکند.
برگزاری مجازی کنفرانس تصمیم ســخت و پرریسکی بود که گریزی از آن نبود؛ این
تصمیم اجرایی نمیشــد جز با تغییر ساختاری تیم و تقویت جنبههای  ITو نیز صرف
وقت و انرژی تیمی حدود بیســت نفره از عالقهمندان بــه موضوع (که در انتهای این
ویژه نامه لیست ایشان آورده شده است و علی الخصوص مدیر اجرایی کنفرانس جناب
مهندس فرشاد میرزائی).
امروز با سرمایه اعتماد شما مرحله دیگری در چرخه بلوغ مدلسازی اطالعات در کشور
را از طریق "فراهم آوری آموزشهای حرفهای در دسترس برای همه" از طریق برگزاری
مجازی کنفرانس و نیز راه اندازی بستر آموزشی "بیم آموز "1مهیا ساختهایم و بر این
باوریم که این قسمت دیگری از پازلی خواهد بود که برای رشد و توسعه  BIMدر کشور
نیاز اســت؛ همچنین فراخوان برگزاری جشنواره نشان تعالی  BIMکه فراخوان آن در
وبسایت جشنواره 2در دسترس اســت .امید است مجموعه این اقدامات در راه ترویج
اصولی  BIMموثر افتد.
1. BIMamooz.com
2. Bimconf.com/award/
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برگزار کننده کنفرانس :گروه طرح و ساخت مهرگان
تیم برگزاری کنفرانس:

		       دبیر کمیته صنعت :دکتر فرهاد سعیدی
دبیر کنفرانس :دکتر اقبال شاکری
مدیر و دبیر علمی کنفرانس :دکتر مجتبی عزیزی مدیر اجرایی کنفرانس :مهندس فرشاد میرزائی
همــکاران تیم برگــزاری کنفرانس :مهندس ســینا فکــرآزاده ،مهنــدس کامیــار فاطمیفر،
مهندس سحر طاهریپور ،مهندس علی شیخ االسالمی ،مهندس هدی بادوام ،مهندس مسعود رحیمی،
مهندس پیمان صمدی ،مهندس محمد شــرکا ،مهندس مریم بختیاری ،مهندس کیمیا سلمان نوری،
مهندس ســارا پوراحمد ،مهندس علی بیدهندی ،مهندس عارف نقشــین ،مهندس سپهر واعظ افشار،
مهندس سروین اسحقی و مهندس محمد معهود.
حامیان معنوی کنفرانس :وزارت راه و شهرسازی ،دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ،سازمان برنامه و
بودجه ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان تهران ،سندیکای شرکتهای ساختمانی ،شورای اسالمی شهر تهران ،انجمن
مدیریت پروژه ایران ،خانه عمران ،دانشــگاه تربیت مدرس ،دانشــگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه صنعتی
شریف ،دانشــگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه هنر تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،
انجمن علمی گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس.
حامیان مالی کنفرانس :گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس (حامی سیمین)
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