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   چکیده
 نیا  حیصح  تیریقابل اجتناب هستند. در صورت توجه و مد  ریاز عوامل غ  یک یساخت    یاجرا در پروژه ها  نیح  راتییتغ

بر پروژه خواهند گذاشت.   یاثرات منف  نصورتیا  ری کرد و در غ  تیبه اهداف پروژه هدا  دنیتوان آنها را در جهت رس  یموارد، م
 نیهمچن راتییو زمان اشاره کرد. تغ نهیهز شیافزا ت،یفیبه کاهش ک توان ینشده م تیریمد راتییتغ  یاز جمله اثرات منف

و   ایمثبت از جمله استفاده از علم روز دن   راتیتاث   جادیعامل ا  ح، یصح  تیریبه موقع و مد  ییتوانند در صورت شناسا  یم
 یقابل توجه  یایمزا  (،BIM)  اطالعات ساختمان  یساخت باشند. مدل ساز  یدر پروژه ها  رهیارزش و غ  یمهندس  ،یتکنولوژ

شرکت  یپروژه ها  تیوضع یشود با بررس یپژوهش تالش م نیدر ا  نروی. از ادهدی مدل را ارائه م کی راتییتغ یدر هماهنگ
ناش  هیاول  نه یانحراف از زمان و هز  زانیم  لیدال  ،یمانکاریپ  یها باشند،    یاجراها م  نی ح  ر ییو تغ  راتییاز تغ  یآنها را که 

  ی لزامات و بسترهاا  یبرده و به بررس  یپ  راتییاجرا و تغ  نیح  رییتغ  جادیدر ا  مانکاریمربوط به پ  عواملشناسایی شده و به  
اجرا و جلوگیری   نیح  راتییتغ  تیریجهت مد  یمانکار یپ  یاطالعات ساختمان در شرکت ها  یمدلساز  یریبه کارگ  یالزم برا

  ی اطالعات ساختمان پرداخته م  یمدلساز   یابتدا به بررس  هشپژو  نیاز آنها پرداخته شود. در ا  یناش  نهیاز صرف زمان و هز
  یشرکت ها  یشود. مورد مطالعات   یپرداخته م  قی تحق  جیو در ادامه نتا   قیروش تحق  ق،یتحق  نهیشیشود و سپس به ارائه پ

نشان    قیتحق  جیپرسشنامه انجام گرفت. نتا  میو تنظ  یداده ها در قالب طراح  یهستند. جمع آور  یدر حوزه درمان   یمانکاریپ
بکارگ با    یمدلساز  یریداد  به شرااطالعات ساختمان  توج  طیتوجه   یبرا  یمانکاریپ  یشرکت ها  یبرا  یمناسب  هیموجود 
قابل کنترل و قابل کنترل    ریعوامل غ  ق،یتحق  جیبا توجه به نتا  یاجرا دارد. از طرف   نیح  راتییاز تغ  یو زمان ناش  نهیکاهش هز

 ی شدند که م  ییشناسا  یعمران   یپروژه ها  راتییتغ  لیدال  ن یمهمتر  بیبه ترت  یو اقتصاد  یاسیو در سطوح بعد عوامل س
  ن یکالن رخ دهد. مهمتر  یتواند در اکثر پروژه ها  ی م  راتییاجراها و تغ  ن یح  ر ییمطلب باشد که تغ  ن یتواند نشان دهنده ا

مرحله ساخت و اجرا و راه   نی. همچنباشد  یم  نده یافزا  راتییاجراها و تغ  نیح  رییاز نظر پاسخ دهندگان، شامل تغ  رییتغ
در پروژه    رییتغ  جادیا یاثر منف  نیمهمتر  یزمان   راتیاست. تاخ  راتییرخ دادن تغ  یمرحله برا  نیپروژه را محتمل تر  یانداز

  یاستفاده از فناور   ن یو متخصص   نیقرار گرفته است. مهندس  یدر رتبه بعد  یباشد. کاهش بهره ور  یم   یدرمان   یساختمان   یها
امکان اعمال    یها  یژگیدانسته اند. که و  راتییتغ  یعامل در کاهش اثرات منف   نیرا مهمتر  شرفتهیپ  یرم افزارهاو ن   نینو  یها
ساختمان پروژه    یواقع  ریو امکان ارائه تصاو  یساز  ریتصو  ،یدر هر مرحله، امکان وارد کردن بعد زمان در طراح  راتییتغ  عیسر

خود    ایحرفه  تیفعال  انیمشغول به کار در شرکتها در جر  نیبوده است. افراد و مهندس تیقابل  نیو جذابتر  نیاز جمله مهمتر
  رات یو تاخ  راتییتغ  ت یرمدی.  انداجراها مواجه بوده  نیح  رییتغ  رات ییاز تغ  یبه وفور و بطور مداوم با مسائل و مشکالت ناش

با ک انجام کار  و  دل  ت یفیپروژه  از س  ی برا  یمستحکم  لیتر  م  یمدلساز  ستمی استفاده  ن   ی اطالعات ساختمان  به    ازیباشد. 
با نقشه   یمسائل   نیمداوم از مهمتر  راتییتغ ساخت و ساز وجود    هایپروژه   در  آنها  از  استفاده  نحوه  و  هابود که در ارتباط 

  وت  ساخ  هایدر پروژه  یطراح  میمختلف ت  یاعضا  نیب   یهماهنگ  زانیبدست آمده از پاسخ افراد درخصوص م  جیداشت. نتا
  ی اعضا  نیب   هماهنگی  که  انداظهار داشته  نگونه یافراد ا  تینگران کننده بوده است. چراکه اکثر  یو تاحدود   دکنندهیساز ناام

  متوسط و کم بوده است. یطراح میمختلف ت
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 یها، شرکت(BIM)   اطالعات ساختمان  یاجرا، مدل ساز  نیح  راتییتغ  نه،یهز  تیریزمان، مد  تیریمدکلیدی:    گانواژ
 . ساختمان یمانکاریپ

 
 

 مقدمه   -1
ساخت، بر اساس    تیریمد  یها  تیفعال  هیباشد.کل  یپروژه ساخت و ساز م  کی  تیموفق  نییدو عامل مهم تع  نهیزمان و هز

  ی گروه ها  ییاجرا  یساخت، نقشه ها  ت یریاسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه ها و مشخصات وابسته هستند. در روش مرسوم مد

  ی بوده و حت  یمربوطه به صورت دوبعد  یشوند.نقشه ها  یم   هیته  گر یکدیهماهنگ با    ی به صورت جداگانه ول  ،ی مختلف طراح

موجود را    تیاشتباهات وابسته به وضع  تواندی اشتباهات موجود در آن نبوده و نم  ییشناسا  قادر به CAD یسه بعد  یمدل ها

پروژه خواهد شد.  مانکاریپ رگیبانیاجرا بروز کرده و گر نیامر در ح نی. مشکالت ادیبه صورت خودکار اصالح نما گرید یدرجاها

عالوه بر باالبردن   تای،نها رهیاجرا وغ نیکارفرما در ح ی درخواست راتییاجراها،تغ نیح  ریینقشه ها، اشتباهات و تغ یعدم هماهنگ

  مانند پروژه    یعملکرد  یبر جنبه ها  یمنف  راتیاجراتاث  نیح  رییگردد. وقوع تغ  یکار م  تیف یآمدن ک  نییساخت، منجر به پا  نهیهز

  ی برا  یپروژه شامل : الف( زمان اضاف  تیریمد  یاجرارو  نیح  رییتغ  میمستق  راتیگذارد. تاث  یم  نفعانیذ  تیو رضا  نهیزمان، هز

اجراو حمل    نیح  رییتغ  ی برا  یاجرا ج( مواد و مصالح اضاف  نیح  رییپوشش اتفاقات تغ  ی برا  یاضاف  نهیانجام مجدد کار. ب( هز

 .دباشن  ینظارت م یرو یمربوط به ن یاجراو افزونه ها نیح  رییتغ یبرا یاضاف رکا یرویپس از آن .د(ن  عاتیضا

  ی آور قابل توجه  انیز  ریکارکنان، تاث  ه یزمان و کاهش روح  ه،یاجراشامل از دست دادن سرما  ن یح  رییعنصر مرتبط با تغ  سه

بالقوه   شیاجرانه تنها با افزا  نیح  رییبا به حداقل رساندن تغ  میاست که فرض کن  یمنطق  نیپروژه دارد. ا  یو بهره ور  یدر هماهنگ

 .شود یپروژه بهره مند م عیسر لیاز تحو  زیاست بلکه مالک ن مانکاریسود به نفع پ هیحاش

دارند،    یشتریب  ی و بهره ور  عتریسر  لیتحو  یشوند و مالکان تقاضا  ی تر م  دهیچیکه پروژه ها به طور روز افزون پ   همانطور

 ی، که مدل ساز (BIM) اطالعات ساختمان ی. مدل سازرندیپروژه ها به کار گ تیریمد یرا برا دیجد یها وهیش دیبا مانکاران یپ

  ی مهندس  ،یصنعت معمار  رییاست که به تغ  یتحول انقالب  ک ی شود،    یم  دهینام  زین  یازمج  ینمونه ساز  یفن آور  ای  یچند بعد

  .است دهیسرعت بخش  (AEC) ،ساخت و ساز

آنها   هیاول  نه یانحراف از زمان و هز  زانیم ، یمانکاریپ  یشرکت ها  یپروژه ها  تیوضع یشود با بررس  ی م یمقاله سع  نیا در

اجراو    نیح  رییتغ  جادیدر ا  مانکاریباشند شناسایی کرده و به عوامل مربوط به پ   یاجراها م  نیح   رییو تغ  رات ییاز تغ  یرا که ناش

  ی الزامات و بسترها یبه بررس  ،یساختمان  یپروژه ها  تیریدر مد BIM کاربرد  یها  نهیزم  خصوصبرده و با مطالعه در  یپ  راتییتغ

اجراها و جلوگیری از انحرافات زمان و    نیح  رییو تغ  راتییتغ  تیریجهت مد  مانکاریپ   یآن در شرکت ها  یریبه کارگ  یالزم برا

 .از آنها پرداخته شود یناش نهیهز

با توجه به فضای   ریتاخ  نیباشد. مقدار ا  یمشکالت موجود در صنعت ساخت و ساز کشور م  نیاز مهمتر  مانیمدت پ  شیافزا

مربوط به تدارکات، وجود مصالح و   لیتجربه مشاوران، مسا مانکاران، یعدم وجود اعتبار، تجربه  پ ایحاکم بر امور قراردادها، وجود 

تغ  ی طیعوامل مح  افزا  رییموجود دستخوش  در منطقه    مان یمدت پ  شیاست. مسئله  توسعه، مخصوصاً  در کشورهای در حال 

که اکثر پروژه های انجام   ییاز کشور ها  ی ک یبه عنوان    رانی مورد توجه است .ا  اریپررنگ تربودن موضوع بس  لیبه دل  انهیخاورم

 .ستین ی موضوع مستثن نیروبرو هستند از ا ریشده در آن با مسئله تاخ

  زیدر پروژه ن  ریعوامل درگ  هیو روح  یزمانبند  یبر رو  ی گذارد بلکه اثر منف  یاجرانه تنها بر اقتصاد پروژه اثر م  نیح  رییتغ

اضافه شده در ارتباط با رفع کار ناسازگار و امکان وضع مجدد کار  یها نهیاجرادر اقتصاد پروژه شامل  هز نیح رییدارد. اثرات تغ
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 مطالعات  .شود  یدر برنامه پروژه مشخص م  ر یاجرادر زمان به عنوان تاخ  نیح  رییباشد. اثرات تغ  ی م  تیف یاز ک  ی به سطح قابل قبول

 نهیهز  % 10% ارزش قرارداد و   25تواند تا    ی م  فیضع  تیریبا مد  یاجرادر پروژه ها  نیح   رییتغ  ی ها  نهینشان دادند که هز  نیشیپ

 .ابدی شیکل پروژه افزا

ساخت پروژه    یمانند پالن ها،مقاطع و نما ها به عنوان راهنما برا   یدوبعد  یاز اسناد و مدل ها  یبه طور سنت  مانکارانیپ

.  هودهی و ب ادیارتباطات ز  یگری به کاغذ و د ی وابستگ یک یوابسته هستند، یکنند. مدل ها به دو عنصر اصل ی مجزا استفاده م یها

شود.   ی م ی ادیز یمال ی ها نهیکاغذ محور باعث به وجود آمدن هز ندیفرآ ن یکردن ها در ا اد یو کم و ز یمعموال اشتباهات سهو

 .کار است نیموانع بر سر راه ا گرید ،ازیروش و به تبع آن مشکالت قانون نیبه وجود آمده از ا  راتیتاخ نیهمچن

در واقع یک مدل چند بعدی شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط  (، BIM) سازی اطالعات ساختمان  مدل

فضایی، اطالعات جغرافیایی، مقدار و خواص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر است. این فن آوری رویکردی  

 .آن به صورت همزمان باکیفیت و هماهنگی بسیار باالست تجدید در زمینه طراحی ساختمان، اجرا و مدیری

اجرا بپردازد    یتوال  نیساخت، به تمر ندیفرا  ی مجاز  یساز هیقادر است با استفاده از امکانات شب  مانکاریپ   کی BIM کمک  به

به کسب   عاتیاجراو ضا  ن یح  رییاشتباه، تغ نیکند و با کمتر یابیمشاور را قبل از شروع اجرا ارز  ایخود،کارفرما    ماتیو اثرات تصم

 .ابدیسود دست  نیشتریب

 "یساخت و ساز مجاز  "شود. یواقع م  وتریکامپ   طیاستفاده کرده و در مح  ی بسته نرم افزار  کی  یها  تیاز قابل  ،یساز هیشب

از آنکه به صورت واقع   شیرا در پروژه پ راتییتغ نیتوان ساخت و ساز را اجرا و تجربه کرد و همچن یامر اشاره دارد که م نیبه ا

بدنبال ندارد و موجب درک و شناخت   یجد  یامدهای،پیزی و در فاز برنامه ر  یمجاز  طیمح  درشود اعمال کرد. اشتباهات    جادیا

که    یرفع شوند. زمان  یواقع  ی از اجرا شیآورد تا پ  یا فراهم مکردن از آنها ر   یجهت دور   یزمان کاف  ن یگردد،همچن  یمشکالت م

توان مدنظر قرار داد و ارتباطات آنها را  یآن را م بطمرت یاز جنبه ها یاریشود بس ییو اجرا یطراح یپروژه به صورت مجاز کی

 .شوند ییساخت نها  یاز آنکه دستورالعمل ها شیکرد پ فیتعر نهیبه صورت به

سه    شی،ساختمان ها را براساس نما3D CAD  است که  نیمتعارف ا  یسه بعد CAD و BIM یفن آور  نیب  یاصل  تفاوت

  گری د  یها  شیاز آنها مستلزم آن است که تمام نما  یک ی  شی رایکند. و  یم  فیمستقل مانند پالن ها، مقاطع و نما ها توص  یبعد

ها   رهیمانند خطوط، کمان و دا  یک یگراف  ینهادها  ،یسه بعد  ینقشه ها  نیداده ها در ا  ن،یو به روز  شود ، عالوه بر ا  یبررس

ساختمان مانند فاصله،   یها  ستمیدر غالب عناصر و س  اء ی، اش  BIMهوشمند  یمتن  ییبا آن ، در مدل معنا  سهیهستند  در مقا

 .شده است فیو ستون تعر رهایت وارها،ید

 :ابندیدست  ریز یایتوانند به مزا یم مانکارانیپ BIM قیطر از

 باال  یسود ده -

 ی خدمات بهتر به مشتر  -

 نهیزمان و هز یفشرده ساز -

 باالتر  دیتول تیفیک -

 آگاهانه تر یها یریگ میتصم -

 هستند:  ریبه شرح ز قیتحق سواالت

 ست؟یدر کشور چ  یعمران یدر پروژه ها هایو دوباره کار ریتاخ جادی عوامل ا  نمهمتری •

 به چه صورت خواهد بود؟    BIM با استفاده از راتییتغ تیرینحوه مد •
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 باشند؟  ی ساختمان چه م یمانکاریپ یدر شرکت ها BIM یریالزامات بکارگ •

پروژه    تیریدر مد  BIM یکاربرد فن آور  یها  نهیساختمان تهران، در استفاده از زم  یمانکاریپ  یشرکت ها  تیوضع •

 ها چگونه است؟ 

 باشند.  یساختمان چه م   یمانکاری پ یدر شرکت ها  BIM یریبکارگ یالزم برا یبسترها •

 

در شرکت های پیمانکاری جهت مدیریت زمان و هزینه ناشی از   BIMهدف تحقیق بررسی بسترهای الزم برای بکار گیری 

 پروژه های ساختمانی( تغییرات و تغییر حین اجراها در پروژه های ساختمانی ) 

 در این راستا اهداف زیر نیز دنبال می شود: 

 و عوامل ایجاد تغییرات و تغییر حین اجراها در پروژه ها  بررسی علل -

 BIMبررسی رویکردها و نحوه مدیریت تغییرات با بهره گیری از روش  -

 در شرکت های پیمانکاری ساختمان  BIMبررسی الزامات بکارگیری  -

بکارگیری   - برای  الزم  های  زمینه  های    BIMبررسی  شرکت  وضعیت  کردن  مشخص  با  پیمانکاری  های  شرکت  در 

 در مدیریت پروژه ها  BIMپیمانکاری ساختمان در استفاده از زمینه های کاربرد 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه پژوهش   -2
صنعت    یپروژه ها  تیریآن در بهبود مد  ریو تأث BIM اطالعات ساختمان  یو هممکاران به مدل ساز  ی، رستم1394در سال  

در صنعت ساخت و ساز،   نیابزار نو نیبه عنوان قدرتمندتر ( BIM) اطالعات ساختمان  یپرداختند: مدل ساز  ریساخت به شرح ز

  ن یبا تبادل به موقع اطالعات، و همچنابزار    نیکند. لذا ا  یم   فایاجراها ا  نیح   رییناخواسته و تغ  راتییدر کاهش تغ  یانیشا  ریتأث

کند که  یم جادی ا یحی و صح وستهیپ یاطالعات انینموده و جر نیکل پروژه را تأم  یکپارچگی ،یبانک جامع اطالعات کیبه مثابه 

از مقاالت و مطالعات معتبر  یریپژوهش، با بهره گ نیدهد. در ا ینفعان مختلف قرار م ی اطالعات را به طور مداوم در دسترس ذ

صنعت    یپروژه ها  ت یریدر بهبود عملکرد و مد (BIM) اطالعات ساختمان  ینقش مدل ساز  حیو تشر  ریبه تفس  یو کتابخانه ا 

 .(1394و همکاران،   یساخت پرداخته شده است )رستم

  یمدل ساز  یساز  ادهیپ  یها  سک یر  تیریبهبود مد  ی شناخت راهکارها  ی ازسنجیو همکاران به ن  یی، رضا1396سال    در

 یشناخت راهکارها  یازسنجین  قیتحق  نیپرداختند: هدف از ا  ریدر صنعت ساخت وساز به شرح ز (BIM) اطالعات ساختمان

با    نیدر صنعت ساخت وساز است. بد (BIM) ختماناطالعات سا  یمدل ساز  یساز  ادهیپ  یها  سکیر  تیریبهبود مد منظور 

شده است   یمطالعه و طبقه بند  ایاطالعات ساختمان در دن  ی مدل ساز  یساز ادهیپ  یها  سک یر  ،یاستفاده از مطالعات کتابخانه ا

اطالعات   یساز  دلم  یساز  ادهیپ  یها  سکیکمک کند ر  قی تحق  نیا  جیرود نتا  یشدند. انتظار م  لیوتحل  هیتجز  یفیو به صورت ک

  ی اریبس  یفراهم گردد و جلو  رانیاطالعات ساختمان در ا  یمدل ساز   شتریمورد توجه قرار گرفته، امکان توسعه ب  شتریساختمان ب 
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  نفعان یتواند به ذ  یها م   سکیر  نیگرفته شود. شناخت ا  یساختمان   یدر پروژه ها  نهیزمان و هز  ش یاجراها و افزا  نیح  رییاز تغ

اطالعات ساختمان وجود    یمدل ساز یساز ادهیکه بر سر راه پ ییها چالش ها سکیر نیا حیصح تیریدبا م تاپروژه کمک کند 

 .(1396و همکاران،  یی)رضاردیصورت پذ رانیخود در ا یدر سطح تعال یفناور نیا  یساز ادهیدارد برداشته شود و پ

 اطالعات ساختمان  یبر مدل ساز  یپروژه و ساخت مبتن  تیریمد  یزاده و همکاران به مستند نگار  یبی، عندل1396سال    در

(BIM ) به اسناد   قایمستحداث عم یو پروژها یسازمان یپرداختند: ارتقاء همه جانبه در ساختارها ریارزش به شرح ز یو مهندس

  ن یاسناد ومدارک درسازمان هاو پروژه ها، مهمتر  ی  هیو ته  ی لذا مستندنگار  شوند؛یم   هیدارد که در آن ها، ته یبستگ  یو مستندات

برخوردار است. در همه   یا ژهیو تیآنها از اهم  حیصح هیته نیسازمان ها و پروژه ها، هستند. بنابرا تیریمد ندیدستاوردها در فرا

است و قاعده تا؛ اسناد و مدارک مربوطه را که در  شده  داتبه مدارک ومستن  ی سازمان ها و پروژه ها، اشاره ا تیریمد یها لیفا

ها چه موقت و چه    ی ریگ  لیو در پروژه ها، درتحو  ندی نما  یراجزو مستندات مربوطه حفظ م   شوندیم   دیسازمان ها و پروژه ها، تول

  ، یوجود در کمتر کتب مرجع و منبع  ن ی. با اندیصورتجلسه و حفظ منما  ،یم یو ضما  ستیل  ی جزء اسناد ومستندات، ط   ، یمیدا

اسناد ومدارک   هیته   یرا که برا  ی آنها پرداخته شده و هنوز روش استاندارد  دیدر مورد اسناد و مدارک و نحوه تول  یواقع  ی به مثالها

 یر مستندنگارقابل استفاده باشد منتشر نشده است. د گرید  یپروژه ها ژهیبه عنوان الگو که در سازمان ها وبه و ،یو مستند نگار

(  BIM)  اطالعات  یاصول مدلساز  قیخواهد داشت که باتلف  ییپروژه و ساخت، نقش بسزا  تیریاسناد ومدارک آنها، مد  ی  هیوته

ازگذشته   شیتواند ب   یم   ،یساختمان  یاسناد و مدارک پروژه ها  ی   هیوته   یارزش، مستندنگار  تیریارزش درقالب مد  ی ومهندس

  ؛ یکه مستندنگار  میرس یم  جهی نت  نیباشد. باپژوهش و مطالعه انجام شده به ا  اختس  یپروژه ها  یکننده برا  نییمثمر اثرات تع

بوده وبر اساس اصول علم  تیریمد  ،یاصل  فیازوظا  یک ی  یستیبا تجرب  یواستفاده    یپروژه وساخت  از  با    اتیحداکثر  گذشته، 

  ی بی)عندل  ندیساخت اقدام نما  یها  هدر پروژ  ،یکارگاه  نیمهندس   یزیو مم  لگرانیتسه  میت  یبرا  ؛ییدوره ها  یآموزش وبرگزار

 (.1396زاده، 

اطالعات   یمدل ساز  یفناور  یساز  ادهیپ  یها، موانع و راهکارها  نهیهز  رات،یجامع تاث  یابیبه ارز  ی، کوشک 1396سال    در

به زبان ساده، قابل  یهیسند توج کی هیپژوهش، ته نیپرداختند: هدف از انجام ا ریو جهان به شرح ز رانیدر ا( BIM) ساختمان

گرفت که با    جهیتوان نت  ی م  انیباشد که در پا  یحوزه صنعت ساخت م   رندگانیگ  می همه فعاالن و تصم  ی محاسبه و درک برا

  ی اجرا یها نهی% در هز 27 ن یانگیتوان به صورت م یپروژه م  کی ی ها نهیاز کل هز  %2حدود  نهیباهز BIM یاستفاده از فناور

ها،    نهیهز  ا، یمزا  رات،یتاث  ه یبه ارا  سبتن  یمقاله به صورت جامع و کاربرد  ن یدر ا  نیکرد. همچن   یی صرفه جو  ی پروژه عمران  کی

محققان   گریصورت گرفته توسط د  یبا استفاده از پژوهش ها  رانیدر ا  یفناور  نیتوسعه فرهنگ استفاده از ا  یموانع و راهکارها

 .(1396  ،یخصوص اقدام شده است)کوشک  نیمطالب در ا یو ارسال پرسشنامه و جمع آور

به شرح   یساختمان  یو ساخت پروژه ها  یطراح ندیاطالعات ساختمان در فرآ یبه کاربرد مدل ساز یوان ی، ک1396سال  در

ها،    نه یچون، زمان، هز یگر یوجوه د  ی ریشود بلکه با درگ  یاز کار نم  یسه بعد  هیصرفا محدود به ارا  یمدلساز نیپرداختند: ا  ریز

و  یکه امروزه اکثر دفاتر طراح یکرده است. به طور رییبه موضوع رو دستخوش تغ نگاهساختمان، نوع  یو نگهدار یداریاصول پا

عمال بدون استفاده از    اسیبزرگ مق   یپروژه و ساخت پروژه ها  تیریمد  ،یبرند و طراح   یم   ها بهره  ستم یس  ن یاز ا  ی مانکاریپ

 .(1396 ،یوان ی)کستین ریامکان پذ یی مدلها نیچن

در پروژه   نفعانیذ  ت یریو مد (BIM) اطالعات ساختمان  یمدل ساز  یساز  ادهیو همکاران به پ  ی، برازجان1397سال    در

اقدامات    یو سازمانده  یبه منظور هماهنگ   یاتیطرح عمل  کی را بعنوان   BIM پرداختند: استفاده از ریساخت و ساز به شرح ز  یها

ساخت و ساز توسط   یها نهیهز 80تا % 70% نیانگیکرد چنانچه به طور م انیتوان ب یم یساز میبه هدف و تصم یابیدست  یبرا
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و صنعت ساخت    یمهندس  ،ینگاه جامع از روند معمار  کی  جادیگردد. با ا  یم  نییتع  یطراح  هیطراحان در مراحل اول  ماتیتصم

  ی تکنولوژ  ن یا  یریو بکارگ  شرفتیپ   انمونه گزارش شده است. ب  یدر پروژه ها BIM یساز ادهیاز پ  یناش   7%   نهیو ساز، کاهش هز

ها در قالب مدل    ییامکانات و دارا  ،یساز  داریپا  نه،یزمان، هز  تیریهمچون مد  یگریابعاد د(،  3D)  یساز  یعالوه بر سه بعد

و    ریگذشته در دهه اخ  قاتیتحق  یمقاله با بررس  نی( قرار گرفته است که در ا  یساز  یاطالعات ساختمان ) هفت بعد  یساز

  یدر پروژه ها BIM یساز  ادهیهدف، پ  و   اسیدر دو پروژه متفاوت از لحاظ مق  یکاربرد و انجام مطالعه مورد  یحوزه ها  نییتع

 .(1397و همکاران،   ی گردد )برازجان  یم انیآن، ب  نفعانیذ  ت یریدر پروسه ساخت و مد  ریتاث  نیبهتر  جادیساخت و ساز به جهت ا 

 (BIM) اطالعات ساختمان  ی با استفاده از مدل ساز (SCM)  ن یتام  رهیزنج  ت یریو همکاران به مد  یی ، بقا1397سال    در

  ی پژوهش، ابتدا سه پروژه در دست اجرا با روش سنت  نیپرداختند: در ا  ر یمسکن به شرح ز  ی گذار  هی: شرکت سرمایمطالعه مورد

روش با روش   نیا  سهی، به منظور مقا(BIM)  اطالعات ساختمان  یمسکن انتخاب و سپس مدل ساز  یگذار  هیاز شرکت سرما

مربوطه   یپروژه در نرم افزارها  یخواهد شد. مدل سازه و مدل معمار  یساز  ادهیدقت برآورد مصالح در آنها پ  نهی در زم  ،ی سنت

برآورد مصالح و برنامه    یت هایشدند. قابل  لیتبد  یادغام و به مدل واحد  یتی ریساخته شده سپس در نرم افزار مد  یمدل ساز

مصرف    زانیروش با م   نیاطالعات بدست آمده از ا  سهیاز مقا  جه،ی. در نت دیگرد  یبررس  یساز در مدل سه بعد  هیشب  یزمانبند

با توجه به    نیدر برآورد مصالح بدست آمد. همچن  (BIM)اطالعات ساختمان  یروش مدل ساز  %99  ی پروژه، دقت باال  یقیحق

در هر ماه    ازیمصالح مورد ن  قیبرآورد دق  یچگونگ  یپژوهش با بررس  نی، در ا(SCM)  نیتام  رهیزنج  تیریدر مد  یرنقش انباردا

پژوهش شامل    ن ی. ادیروشن گرد  یانباردار  تیریدر مد (BIM) اطالعات ساختمان  یمدل ساز  یروش، نقش اساس  نیپروژه توسط ا

 .(1397و همکاران،  ییپرداخته نشده است)بقا نینالباشد و به موضوع سفارشات آ یبرآورد م حیروش صح

طرح در   تیریمد  ندیاطالعات ساختمان در فرا  یمدل ساز  یساز ادهیو همکاران به ضرورت پ  هایدخان ی، حم1397سال  در

استفاده    شرفتیتا به امروز و پ  یطراح  یها  ندیصنعت ساختمان و فرا  یپرداختند: گستردگ  ریبه شرح ز  ران یصنعت ساختمان ا

اطالعات ساختمان مورد توجه جوامع در    یمانند مدل ساز  ییها  یسبب شده تا فناور  وتریبه کمک به کامپ  یو طراح   انهیاز را

در   ی سنت ی ساخت و طراح  ستمیمهم با توجه به س  ن یا یساز  ادهیضرورت پ ی پزوهش بررس نی. هدف از اردیحال توسعه قرار گ

ها   تیاطالعات ساختمان، قابل  یمدل ساز ی به بررس ی روش کتابخانه ا قیشده از طر  یم قاله سع نیباشد. در ا  ی جامعه امروز م

  ی طراح  تیریاز آن است که با درنظر گرفتن مد  یحاک  جینتا  نیپرداخته شود. همچن   یطراح   تیریو ابعاد مختلف آن با توجه به مد

و ساخت، وجود    یطراح  ندیانجام فرا  لیهت تسهگوناگون ج  یاطالعات ساختمان و وجود نرم افزارها  یو ارتباط آن با مدل ساز

ارتباطات   یو اثربخش  دیپروژه کمک نما  اتیح  یطراحان در چرخه    ی بهره ور  ش یتواند به افزا  یدر صنعت امروز م  یفناور  نیا

 .(1397و همکاران،   های دخانیآنها و کاربران را بهبود بخشد)حم انیم

به شرح   نهیبر زمان و هز دیبا تاک( BIM) اطالعات ساختمان  یساخت و مدل ساز تیری، فالح دوست به مد1397سال  در

 نهیانحراف از زمان و هز  زانیم  ،یمانکاریپ  یشرکت ها  یپروژه ها  تیوضع  یشود با بررس  یمقاله تالش م  نیپرداختند: در ا  ریز

  ن یح   رییتغ  جادیدر ا  مانکاریشده و به عوامل مربوط به پ   ییباشند شناسا   یاجراها م  نیح   رییو تغ  راتییاز تغ یآنها را که ناش  هیاول

الزامات و    یبه بررس  ،یساختمان  یپروژه ها  تیریدر مد BIM کاربرد  یها  نهیبرده و با مطالعه درخصوص زم  یپ  راتییاجراو تغ

از انحرافات   یریاجراها و جلوگ  ن یح رییو تغ  راتییتغ  تیریجهت مد مانکاری پ  یآن در شرکت ها  یریبه کارگ  یالزم برا   یبسترها

در  BIM اطالعات ساختمان  یبه توسعه دانش مدل ساز  یاز آنها پرداخته شود. با استفاده از روش کاربرد   یناش  نهیزمان و هز

شده است.   اختهپرد ی ساختمان یپروژه ها نهیزمان و هز تی ریاجراها ومد ن یح رییبه جهت اجتناب از تغ یمانکاریپ یشرکت ها
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به لحاظ اجتناب از    یمانکاریپ  یشرکت ها  یبرا  یمناسب  هی موجود توج  طیبا توجه به شرا BIM یریدهد بکارگ  ینشان م  جینتا

 .(1397دارد )فالح دوست،  یزمان راتیاجراو تاخ نیح رییتغ یها نهیهز

و    یطراح  راتییاطالعات ساختمان به منظور کاهش تغ  یمدلساز  یری، حجت پناه و همکاران به به کارگ1398سال    در

 یاطالعات ساختمان قادر به پر کردن شکاف بهره ور  یپرداختند: صنمفهوم مدلساز  ریبه ساخت وساز ناب به شرح ز  یابیدست

ارتقاء   قیچرخه عمر پروژه و زمان مصرف از طر  یها  نهیها، کاهش هز  رساختیارزش ز  ،ییکارا  ،یبهره ور  شیبوده تا باعث افزا

اطالعات ساختمان در    یمدل ساز  یدر نظر داشت هدف از اجرا   یست یسو با  گریپروژه شود. از د  کی  نفعانی و ارتباط ذ  یهمکار

 ریو بهبود مدلها اجتناب ناپذ عهتوس ندیدر فرا یطراح  راتییتغ رایاست، ز یکاهش تعداد اشتباهات طراح ،یساختمان یپروژه ها

  ق یتحق  نی. در امیندار  یطراح  راتییبه کل تغ  گریمعنا نخواهد بود که د  ن یاطالعات ساختمان به ا  یاز مدلساز  یریاست و بهره گ

ساخت    هو ب  اطالعات ساختمان، ارزش ها را باالبرده  یاستفاده ازمدل ساز  لهیبه وس   یبا بهبود طراح توانیکه چگونه م  میابی  یدرم

مدنظر نباشد    زیکه چنانچه ساخت وساز ناب ن  دیرس  میخواه  جهینت  نیامر به ا  تی. درنهامیابیارزش دست    شیوساز ناب و افزا

ارزش، دو هدف مشترک    شی . کاهش اتالف و به دنبال آن افزاشودیاطالعات ساختمان منجر به ساخت ناب م   یبازهم مدلساز

 .(1398گردند)حجت پناه و همکاران،   یوساز ناب محسوب م تاطالعات ساختمان و ساخ یمدلساز نیب

اطالعات ساختمان در صنعت ساخت وساز به شرح    یکاربرد اصول مدلساز   ی، فرج زاده و همکاران به بررس1398سال    در

مانده است که با توجه به ناکارآمد   یقمشکل با  کیاطالعات موجود پروژه ها، هنوز به صورت    انیپرداختند: مساله ارتباط م   ریز

عوامل مختلف پروژه ها، سبب    نیب   یهماهنگ  جادی مکس) در ا  ید  ی( اتوکد، تر  یفعل  ی و مدل ساز  یطراح  یبودن نرم افزارها

تواند بکار گرفته شود.    یم  بیپروژه تا تخر ندیفرا  نیاطالعات ساختمان از آغاز  ی مدل ساز ندیشوند. فرا یم یادیبروز مشکالت ز

شود.    ی م  زیدرست و هماهنگ پروژه قبل از شروع ساخت و ساز، باعث کارآمدشدن ساخت و ساز و دوره ساخت کوتاه تر ن  فیتعر

  ی طیمح  ی داریو پا ت یفیبه ک دن یزمان و بهبود بخش نه،یجهت کاهش هز BIM رشیصنعت ساخت و ساز به سرعت در حال پذ

 ی ، بررس BIMینرم افزار  ی، بررس BIMجادیا  خیتار  یو مفهوم آن، بررس BIM ابتدا به مقوله شناخت  مقاله  نیاست. فلذا در ا

شده است )فرج   ی بررس  شرویمشکالت پ  ب،یمعا  ا،یموارد استفاده، مزا  ان یبا صنعت ساختمان به همراه ب BIM ارتباط  رات،ییتغ

 (. 1398زاده و همکاران،  

 :پرداختند ریبه شرح ز  یرساختیز  یدر پروژه ها BIM یساز  ادهیپ   یایمزا   یو همکاران به بررس  ی مپای، سام 2020سال    در

BIM  یمانند کاهش خطاها یبه اهداف یابیدست یبرا رهیپروژه و غ  رانی، مد مانکارانی توان توسط معماران ، مهندسان ، پ یرا م  

مختلف    یبخشها  نیب   یو همکار  یهماهنگ  ش یو ساخت و افزا  ی طراح  یساز  کپارچهی ، بهبود    نهی، کاهش زمان و هز  ی طراح

راه حل مناسب   کی BIM پروژه در هر کشور و مشکالت متعدد در هر پروژه ، استفاده از تیموفق  تیاعمال کرد. با توجه به اهم

استفاده   تیاهم   ف یبا توص  ق یتحق  نیمطالعه است. ا  نیا  یآن است که هدف اصل یایآن مستلزم درک مزا حیصح   یاست که اجرا 

کند   یم  یو طبقه بند ییشناسا( SLR) اتیادب  کیستماتیس  یروش بررس قیرا از طر ایمزا نی، ا ییربنایز یدر پروژه ها BIM از

 .(2020و همکاران،   یمپا ی)سام

  ی ابیمقاله با هدف ارز ن یپرداختند: ا ریبه شرح ز یدر مالز BIM یساز ادهیپ  ی، اورتمن و همکاران به بررس2021سال  در

  بخش  از کنندگان شرکت از  ٪13شده نشان داد که تنها   افتیپاسخ در 268 جیاست. نتا ییایمالز ی شرکتها نیدر ب BIM انتشار

که    یتیهنوز از موقع  یاست که مالز  ینشانه منف  کی  نیکنند و ا  یاستفاده م  ددر سازمان خو BIM از  یو خصوص  یدولت  های

دستورالعمل    کیآهسته ، در دسترس نبودن    یها ، سازگار  نه ی، هز  یداشته باشد فاصله دارد. عدم آگاه BIM یقرار است در اجرا
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نبوده است   یاجبار یدر زمان کاف BIM نکهیو ا BIM یاجرا ل یگذاران در جهت تبد است یکمک به سازمان ها و س ی روشن برا

 .(2021است )اورتمن و همکاران،  کند  ی مسئول اجرا

پرداختند: امکانات مدل    ریبه شرح ز  دار یپا  یساخت و ساز  ی برا BIM نقش  ی، بوکونوا و همکاران به بررس 2021سال    در

  نان یساخت و ساز ساختمان ها ، اطم   ت یفیبهبود ک  ی برا  داری حل مشکالت ساخت و ساز پا  یبرا (BIM) اطالعات ساختمان  یساز

حل مشکالت   یبرا BIM امکان  یابی. ارزردیگ  یقرار م  یمنابع مورد بررس  داقلح  نهیدر داخل ساختمان با هز  یاز حداکثر راحت

  ی طراح   یبرا BIM انجام شده است. استفاده از  یعیدر استفاده از منابع طب   ییحفاظت و صرفه جو  ی برا  داریساخت و ساز پا

  ی برا  داریپا  یساختمان  یش  کی(  LC)  یمرحله از چرخه زندگ  نیمجدد آخر  یشده است. اصل سازمانده  لیو تحل  هیتجز  یانسان

  ی ساز  نهیبه  یبرا   نیماش  یریادگی  ندیاز فرا  یمطالعه شده است. طرح BIM مواد و اجزا در ساخت بر اساس LC یساز  نهیبه

 .(2021شده است)بوکونوا و همکاران،   شنهادیپ BIM بر اساس یطراح

  ک ی( در صنعت ساخت و ساز:  BIMاطالعات ساختمان )  یمدل ساز  یو همکاران به موانع اجرا  ولجای، سر2021سال    در

استخراج    تیه از موانع با موفقدست  15مقاله انتخاب شده،    26  ن یمطالعه نشان داد که از ب  جیپرداختند: نتا  ریمهم به شرح ز  یبررس

،    ندهای، فرهنگ ، فرا  ی، آگاهیهمکار  تی، قانون ، کارشناسان ، قابل  نهیاز: هز  تنددسته از موانع عبار  15و بحث شده است.  

  قات یتحق  یبرا  یقابل توجه  نشیمطالعه ب  نی، مهارت ها ، آموزش ، قرارداد و استاندارد. ا  یپروژه ، فناور  اسی، تقاضا ، مق  تیریمد

 (. 2021همکاران،  و ولجایدهد )سر یارائه م  BIM یغلبه بر موانع اجرا یبرا ندهیآ

 

 شناسی تحقیق روش  -3
  یدر شرکت ها(  BIM)  اطالعات ساختمان  یبه توسعه دانش مدل ساز  رایباشد ز  یم  یاز نظر هدف، کاربرد  قیروش تحق

پردازد و از نظر نحوه گرد   یم  ی ساختمان  یپروژه ها  نهیزمان و هز  تیریاجراها ومد  نیح  رییبه جهت اجتناب از تغ  یمانکاریپ

شرکت به جهت    یپروژه ها  تیوضع  فیموجود، توص  طیشرا  یاست که به بررس  یشیمایپ  -یفیتوص  قیداده ها، روش تحق  یآور

  ن یح  راتییاجراها و تغ  نیح  رییاز تغ  یانحرافات ناش  نیاز ا  زانیکند که چه م  یپرداخته و مشخص م  نهیانحراف از زمان و هز

 یریالزامات بکارگ  ی و بررس  جراهاا  ن یح  رییو تغ  راتییتغ  ن یا  جاد یدر ا  مانکاریعوامل مربوط به پ  یی باشد و با شناسا  یاجرا م

BIM  آن در شرکت  یریامکان بکارگ یبرا یریگ میتصم ندیالزم، فرآ یبسترها ییساختمان و شناسا یمانکاریپ یدر شرکت ها

 .دینما ی م لیرا تسه یمانکاریپ یها

و جستجو در کتابخانه ها و مقاالت به منظور درک بهتر مفهوم    نیشیپ   یپژوهش ها  جینتا  یپژوهش ابتدا به بررس  نیا  در

آن، اثرات آن در بهبود    یساز  ادهیالزم جهت پ   یکاربرد،بستر ها  یها  نهی آن، زم  بیو معا  ایاطالعات ساختمان،مزا  یمدل ساز

  ی پرسشنامه برا  هیبه تهکمک و نظارت کارشناسان و متخصصان حوزه ساخت وساز    اپروژه ها پرداخته سپس ب  نهیو هز  یزمانبند

دارند،    تیفعال  ی ساخت مراکز درمان  نهی ساختمان در تهران که در زم  ی مانکاریپ   یشرکت ها  تیاطالعات در مورد وضع  یجمع آور

از زمان و هز  زان یتا م  میپرداز  یم نما  یساختمان   یپروژه ها  نهیانحراف  را مشخص    ن یا  زانیتا چه م  می کن  یو بررس  مییآنها 

مورد  یمانکاریپ یدر شرکت ها یمدل ساز زانیاجرا بوده است، تا چه م نیدر ح راتییاجراها و تغ نیح رییاز تغ یانحرافات ناش

  ی بسترها ایچقدر است و با توجه به امکانات موجود آ یتکنولوژ ن یاز ا ی ساختمان ی و اطالعات شرکت ها ردیگ ی استفاده قرار م

موجود    ط یبا توجه به شرا BIM یریبکارگ ایآ  نکهیقابل فراهم شدن است و ا  ا یهم  شرکت ها فرا  نیدر ا BIM یریبکارگ یالزم برا

  .دارد یزمان راتیاجراو تاخ نیح رییتغ یها نهیبه لحاظ اجتناب از هز یمانکاریپ یشرکت ها  یبرا  یمناسب هیتوج
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پردازد ،از آنجا که تنوع   یم  یساختمان ی، در پروژه ها BIMیریبکارگ یامکان سنج ی به بررس مانکاریپ  دیپژوهش از د نیا

 یها  یدگیچیها( را که پ  مارستانی)مانند ب  یدرمان  یباکاربر  یپژوهش ساختمان ها  نیباشد، در ا  یباال م  یساختمان  یپروژه ها

  م یکن  یم  یساختمان بررس ییرا در فاز اجرا BIM متعارف دارند مورد توجه قرار داده و  اثرات ینسبت به ساختمان ها یشتریب

نشده است تا با استفاده   ینی ب  شیپ  عیاز وقا  یناش  یاجراها  نیح  رییو تغ  راتییتغ  نهیزمان وهز  تیریتمرکز پژوهش بر مد  شتریو ب

  ی ساختمان در تهران که در سال ها  ی مانکاریپ  یها  تمنجر شود. شرک  مانکاریسود پ  ش یو افزا  یبه کاهش اثرات منف BIM از

 .داشته اند تیفعال  98و   99

کشور که در داخل    ی درمان  یبزرگ بخصوص پروژه ها یساخت پروژه ها نهیساختمان، فعال در زم  یمانکاریپ  یشرکت ها 

بزرگ تر مثل تهران شناخت   یفعال در شهرها یکت هاغالبا شر نکهیهستند. با توجه به ا تیو مشغول فعال دهیبه ثبت رس رانیا

تر   میعظ  یکوچک دارند ) به علت ساخت و ساز ها  یشهرها  ریبا سا  سه یدر مقا  نینو  یها  ینسبت به تکنولوژ  یشتریو دانش ب

  ی درمان یدر پروژه ها  شتر یکه ب  رهیو غ  سون ی،ک  رانیا  یثبت شده در تهران، مانند شرکت خانه ساز  یتر(، از شرکت ها  دهیچی و پ

 .دیانتخاب گرد  انیم ن یا زاستفاده کرده ونمونه مورد نظر ا یداشته اند، به عنوان جامعه آمار تیو بزرگ فعال

ساختمان که در تهران به    یمانکاریپ  یکشور، تعداد شرکت ها  ییو اجرا  ی منظور از سامانه اطاالعات عوامل نظام فن  نیبد

شرکت   نیهمه ا یامکان بررس  قیتحق یشرکت بود که با توجه به محدوده زمان 610معتبر بودند  نامهیگواه یو دارا دهیثبت رس

که تعداد آنها  زاتیو تجه  ساتیتاس  کیو ساختمان ،رتبه  هی در رشته ابن  کی رتبه  یدارا یمنظور شرکت ها ن ینبود بد سریها م

باشد پس    یپژوهش م  نیمورد نظر ا  شتریب  یدرمان  یو از آنجا که پروژه ها  دیباشد به عنوان جامعه انتخاب گرد  یشرکت م  61

 .داشتند انتخاب شدند تیامر فعال  نیکه در ا یی، شرکتها یاز بررس

حجم    انیم  نیساده انتخاب خواهد شد. در ا  ینمونه مورد نظر به روش تصادف  50که در ابتدا گفته شد    یجامعه آمار  نیدرب 

 .متخصص در  نظر گرفته شده است  100-50نمونه 

ا  با از روش آمار توص  ی م  ی شیمایپ   – یفیروش پژوهش توص  نکه یتوجه به   یفیآمار توص  را یشود ز  یاستفاده م   یفیباشد 

  ی به مرکز، شاخص ها  شیگرا  یاندازه ها  ،یبه دست آوردن فراوان  قیکه از طر  بیترت  نیکند. بد  یم  فیموجود را توص  طیشرا

 کند. یم  فیرا توص لعهمورد مطا یرهایمتغ ره،یرسم نمودار و غ  ،یپراکندگ
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 (: روند اجرایی تحقیق 1شکل )

شده و سپس بر   یساخت و ساز گرد آور  یروشها  یبند  تیموجود در اولو  یپارامترها  ،یدانیبا مطالعات م  قیتحق  نیدر ا

و اوزان هر کدام از   تیاهم زانیم یبررس یو برا دهیگرد یابیامر، پارامترها ارز نیاساس مصاحبه با افراد متخصص و با تجربه در ا

  ه یتجز  تقابلی  که  هستند  بسته   نوع  از  هاسشنامهپارامترها پر   ی است. البته به علت فراوان  فتهپرسشنامه صورت گر  ش یمایپارامترها پ

صورت که    ن یباشد. به ا  ی م  یی پروژه اجرا  کی عوامل در    نی ب   ق یپرسشنامه ارتباط دق  یطراح  ی را داشته باشند. مبنا  لیو تحل

آن ها به کاهش در زمان و    ی ابی  شهیشده و با ر  یی شناسااجرا    نیح   راتییشده تا موارد مربوط به تغ  میتنظ   یسواالت به نحو

 .پرداخته شود نهیهز

و   یطراح هایدر پروژه یثبت و انتقال اطالعات طراح تیاطالعات درخصوص وضع  آوریکه ذکر شد، جهت جمع همانگونه

 .آن از رابطه آلفا کرونباخ استفاده شد ییایپا نییسوال استفاده شد که به منظور تع 25مشتمل بر  ای ¬از پرسشنامه  یساختمان

و در  BIM با استفاده از راتییتغ تیریمد ،یعمران یدر پروژه ها راتییتغ یبررس ،یدر چهار بخش اطالعات سازمان سواالت

عوامل    یابی  شهیشده است تا بتوان به ر  میساختمان تنظ   یمانکاریپ  یدر شرکت ها  BIM یریبکارگ  ی الزم برا  یآخر بسترها

 .افتیدست  راتییتغ تیریبر مد BIM راتیبه تاث یفاجرا پرداخت و از طر نیح  راتییتغ جادیا
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و    یمصاحبه حضور  قیمصاحبه شونده، به طر  یموجود به شرکتها  هایدسترسی  و  امکانات  به  توجه  با  هاپرسشنامه  نیا

  های یریگپی  از  پس  هاحاصل از پرسشنامه  جی. نتادیگرد  عتوزی   هامتفاوت در پروژه  هایافراد مختلف با سِمت  نیدر ب  ینترنتیا

  .گرفت ارقر لیو تحل هیفراوان بدست آمد و مورد تجز

  ان یم نیشد که از ا  عیتوز  یمانکاریپ یشرکت ها  یبرخ  یپرسش شوندگان اعضا  انیپرسشنامه در م   100مجموع تعداد    در

و    سونی،ک  رانیا  یخانه ساز  یطرح و اجرا  تیریاعضاء و کارکنان شرکت مد  اریدر اخت  یپرسشنامه بصورت مصاحبه حضور70

و سایت لینکداین،    نترنتی ا  قیبخش از طر  نیا  نیمتخصص  ن یب  یعدپرسشنامه ب  30قرار گرفت.    گر ید  یمانکاریچند شرکت پ 

 .انجام شد

 عیتوز  ینترنتی پرسشنامه  ا  10  ،یمصاحبه حضور  قی پرسشنامه که از طر40شده، تعداد    عیتوز  های¬پرسشنامه  انیم  از

  ت یمستمر حاصل آمد. در نها  هاییریگیمهم با توجه به پ  ن یشده که  بصورت کامل پاسخ داده شده بود، بدست آمد که البته ا

  سون ی، ک رانیا ی خانه ساز  رینظ یمانکاریپ  یکارکنان شرکت ها ن یپاسخ داده شده از ب قیپرسشنامه بطور کامل و دق  50عداد 

  ل یتحل   جیانجام گرفت، که نتا SPSSو با استفاده از نرم افزار    یها به روش آمار  لیو تحل  هیو تجز  دیانتخاب گرد  رهیو غ   تیو اسپل

 شده در قالب جداول و نمودار حاصل ارائه خواهد شد. 

 

 های تحقیق یافته  -4
  نیح   رییو تغ  نهیزمان و هز  تیریاطالعات ساختمان در مد  یکاربرد مدلساز  ریاطالعات درخصوص تاث  آوری جهت جمع

سوال استفاده شد. الزم به ذکر است که سواالت موجود در پرسشنامه    25مشتمل بر    ایپرسشنامه  ،ی ساختمان  یپروژه ها  یاجراها

شکل گرفته است. به این منظور سواالت پرسشنامه به چند تن از استادان    وهشپژ  یها  هیو فرض  قاتیمطالعه تحق  یمذکور برمبنا

نان سواالت نهایی انتخاب و پرسشنامه تنظیم  و متخصصین مربوط برای نظرخواهی ارائه گردید و سپس با توجه به اظهار نظر آ

و ابزار   یریگاندازه ندی فرآ کیباشد.  برخوردار  زیسنجش ن یو دقت الزم برا  ییایاز پا دیپرسشنامه با کی ،ییگردید.  عالوه بر روا

ه منظور برآورد پایایی و . بندیبه دست آ ریو مقاد جیهمان نتا شهیهم یریگکه در صورت تکرار اندازه  استیپا یمربوط به آن زمان

آلفا مقدار  است.  شده  گرفته  بهره  کرونباخ  آلفای  ضریب  تکنیک  از  سنجش  ابزار  برا  یدقت  قبول  پرسشنامه،   ییایپا  یمورد 

  جه یمحاسبه شد. با توجه به نت  SPSSنرم افزار    قیضریب پایایی، از طر  منظورنی. بددیبه دست آ  0/ 7باالتر از    یعدد  ستیبایم

مناسب پرسشنامه   ییایو پا  یدرون  یبه دست آمدکه نشان دهنده همساز  71/0پرسشنامه برابر   یکرونباخ برا  یآزمون، مقدار آلفا

که فرد در آن مشغول به    ای حجم شرکت و مجموعه  ،یلی مربوط به شخص پاسخ دهنده، مدرک تحص  عاتاطال  یاست. بررس

فرد در   تیفعال  طی و مح  یساختار فرد  تیکل  رامونیپ  یاطالعات کل  افتیسواالت، در  نیاز ا  یکه هدف اصل  رهیاست و غ  تیفعال

  ج ینتا تیافراد متخصص اکتفا نمود و درنها ق یاز طر هانامهبه پرسش  یپاسخ ده ت یبتوان به تمام ق یطر نیپروژه بوده است تا بد

 داد.  میتعم گرید هایبدست آمده را بصورت گسترده به پروژه
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 ی عمران یپروژه ها رات ییتغ  لیبر حسب دال ان یپاسخگو  عی(: توز1)شکل 

 

 
 (: نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه 2شکل )

 

 
 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه (: 3شکل )
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 منفی ایجاد تغییر در پروژه توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات (: 4شکل )

 

 
 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات (: 5شکل )
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 BIMافزارهایتوزیع پاسخگویان بر حسب دالیل کاربرد نرم(: 6شکل )

 

 
 BIM توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستم(: 7شکل )

 

 شود.  یآن ارائه م جیانجام گرفته و نتا اتیدر ادامه آزمون فرض

 

  اولفرضیه: 

اجراو    نیح   رییتغ  ، یعمران  یساخت و ساز پروژه ها  تیریدر مد  BIM  ستم یس   یریالزم بکارگ  یو بسترها  ازهاین  ش یپ  نییتع

را در پروژه ها به حداقل م بکارگ  یو بسترها  ازهاین   شی. پ رساندیاشتباهات    زان یهمچون م   ی، مواردBIM  ستمیس  ی ریالزم 

وجود    زانیم  ریجدول ز  هایاست. داده  رهیآن و  غ  یمناسب اجرا  یها  نهی، زم ییاجرا  یها  تیمحدود  ،یریضرورت بکارگ  ،ییآشنا

  ی است و حاک 05/0( آزمون کمتر از Sig) دارییسطح معن  ج،ی. طبق نتادهدینشان م  یآمار  یبسترها را با اعمال آزمون ها نیا

 دارند.  یی( آشناBIM) اطالعات ساختمان سازیمدل دیجد ستمیبا س ی تا حدود انیپاسخگو  تیاز آن است اکثر
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 سازی اطالعات تعیین میزان آشنایی با سیستم جدید مدل(: 1جدول )

 ( BIMسازی اطالعات ساختمان )با سیستم جدید مدل آشنایی  
فراوانی مشاهده  

 شده 
 اختالف  فراوانی مورد انتظار 

 - 7/6 7/16 10 امبله بطور کامل آشنایی داشته

 3/8 7/16 25 ام بله تاحدودی آشنایی داشته

 - 7/1 7/16 15 ام هیچگونه آشنایی قبلی نداشته

 5/6 آزمون کای اسکوار 

 2 درجه آزادی 

Sig 03 /0 

 BIMتعیین مهمترین مرحله استفاده و کاربرد سیستم(: 2جدول)

 رتبه ها  BIM سیستم کاربرد استفاده ومهمترین مرحله 

 2/2 ریزی برنامه مرحله

 8/2 مرحله طراحی

 5/2 کارگاه  و مدیریت اجرا مرحله

 4/2 و نگهداری  برداری، حفظبهره مرحله

 4/9 آزمون فریدمن 

 3 درجه آزادی 

Sig 024/0 

 BIMهای عمرانی جهت استفاده از سیستم  (: تعیین مناسبترین پروژه3جدول )

 رتبه ها  BIMسیستم جهت استفاده از عمرانی  هایپروژه ینمناسبتر

 6/1 پروژه های انبوه ساختمانی 

 6/1 سازی پروژه های شهرسازی و راه

 6/2 احداث ساختمان های با درجه اهمیت زیاد 

 2/48 آزمون فریدمن 

 2 درجه آزادی 
Sig 00 /0 

 BIMها برمبنای سیستمتعیین محدودیت های اجرای پروژه(: 4جدول )

 BIMبرمبنای سیستم  هاپروژه ی اجرای  ها   محدودیت
فراوانی مشاهده  

 شده

فراوانی مورد  

 انتظار 
 اختالف 

و مجریان با دانش کافی برای اجرای سیستم    انسانی نیروی در تخصص کمبود
BIM 

40 3/16 7/23 

 - 3/10 3/16 6 در کارگاه  کاری مشغول  های آموزش گروه هایهزینه

 - BIM 4 3/16 3/13های مجریان هزینه  و افزاریجانبی و نرم هایهزینه

 7/51 آزمون کای اسکوار 

 2 درجه آزادی 

Sig 00 /0 
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 BIMوجود سیستم  ضرورتتعیین نگرش به  (: 5جدول )

  در کاری ابزارهای از یکی عنوان به BIMوجود سیستم   نگرش به ضرورت

 تشکیالت 

فراوانی مشاهده  
 شده

فراوانی مورد  
 انتظار 

 اختالف 

 3/19 7/16 36 تشکیالت سازمانی است از ناپذیرجدایی و ضروری عضو BIMسیستم 

 - 7/5 7/16 11 هاست پروژهغیرضروری در  اما مفید ابزاری BIMسیستم 

 - 7/13 7/16 3 غیرضروری است  هادر پروژه BIMاستفاده از 

 5/35 آزمون کای اسکوار 

 2 درجه آزادی 

Sig 00 /0 

 
 آتی  جاری وی هاسازی در پروژهسیستم مدلتعیین میزان تمایل به استفاده از (: 6جدول )

ای  سازی در پروژهسیستم مدل میزان تمایل به استفاده از 

 آتی   جاری و

فراوانی مشاهده  

 شده 

فراوانی مورد  

 انتظار 
 اختالف 

 - 7/2 7/16 14 بله بسیار زیاد

 3/17 7/16 34 بستگی به شرایط پروژه دارد

 - 7/14 7/16 2 خیر به هیچ وجه

 3/31 آزمون کای اسکوار 

 2 درجه آزادی 
Sig 00 /0 

 

، آشنایی متوسطی به این  BIMبا توجه به نتایج به دست آمده باید گفت که از نظر بسترها و زمینه های استفاده از سیستم 

سیستم ها وجود دارد، اکثریت این سیستم را ضروری می دانند اما تمایل به استفاده از آن را وابسته به شرایط پروژه خود می 

است و مهمترین کاربرد سیستم   مناسبترین پروژه ها برای استفاده از سیستم ، احداث ساختمان های با درجه اهمیت زیادبینند.  

 حله طراحی است. همچنین کمبود تخصص در نیروی انسانی از جمله محدودیت های آن عنوان شده است. در مر

 

 :فرضیه دوم 

ها و ضایعات و در نتیجه کاریدر پروژه باعث ایجاد یک محیط کاری ایمن با کمترین اشتباهات، دوباره  BIM  بکارگیری سیستم

تغییرات ترین عامل کاهشهای جدول زیر مهمادهطبق د  .گرددکسب بیشترین سود و کمترین هزینه می اثرات منفی  دهنده 

است. آزمون به عمل آمده در جدول زیر با سطح معنی داری کمتر   افزارهای پیشرفتههای نوین و نرماستفاده از فناوریها، پروژه

  BIMدهد. از سویی نتیجه آزمون نشان میدهد اولین دلیل کاربرد نرم افزارهای  اختالف معنی داری بین عوامل نشان می  05/0از  

همچنین بررسی  .  با اختالف معنی داری بیش از سایر دالیل است  12/5مدیریت تغییرات و تأخیرات پروژه است. رتبه این دلیل به  

استفاده از فناوری های نوین و ت که تنها بین  حاکی از آن اسکاهش اثرات منفی تغییرات  رابطه دالیل کاربرد سیستم با عوامل  

به عنوان عامل کاهنده اثر تغییرات با مدیریت تغییرات و تاخیرات پروژه به عنوان دلیل اصلی کاربرد آن    نرم افزارهای پیشرفته

وان گفت که سیستم  تدرصد پاسخگویان این گزینه ها را نتخاب کرده اند. لذا می  6/77  رابطه معنی داری وجود دارد به طوریکه

BIM  .میتواند اثرات منفی تغییرات را کاهش دهد 
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 به عنوان کاهش دهنده اثرات منفی تغییرات پروژه ها BIM افزارهای  کاربرد نرمتعیین (: 7جدول )

عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات بوجود آمده در  

 پروژه ها 
 رتبه ها  BIMافزارهای دالیل کاربرد نرم رتبه ها 

 3/ 35 صرفه جویی در زمان اجرای پروژه  36/2 مهارت تیم اجرا

 3/ 04 صرفه جویی در هزینه اجرای پروژه 2/ 04 دارا بودن بودجه کافی 

 5/ 12 مدیریت تغییرات و تاخیرات پروژه  64/3 های نوین و نرم افزارهای پیشرفتهاستفاده از فناوری

 2/ 98 ساخت افزایش ایمنی در  96/1 زمانبندی نامحدود پروژه 

 2/ 80 ی اولیه در پروژه کاهش ادعا  -

 3/ 71 انجام کار باکیفیت تر   -

 1/91 آزمون فریدمن  6/87 آزمون فریدمن 

 5 درجه آزادی  3 درجه آزادی 

Sig 00 /0 Sig 00 /0 

 
 با کاهش اثرات منفی تغییرات پروژه ها   BIMافزارهای رابطه کاربرد نرمتعیین  (: 8جدول )

 عوامل  کاهش اثرات منفی تغییرات         

 دالیل کاربرد 

 BIMافزارهای نرم 

مهارت تیم  

 اجرا

دارا بودن  

 بودجه کافی 

استفاده از فناوری های نوین و  

 نرم افزارهای پیشرفته 

زمانبندی نامحدود  

 پروژه 

 0 22 0 4 درصد صرفه جویی در زمان اجرای پروژه 

Sig 4/0 4/0 4/0 7/0 

اجرای صرفه   هزینه  در  جویی 

 پروژه
 0 10 2 0 درصد

Sig 2/0 3/0 6/0 8/0 

 2 6/77 2 3/16 درصد مدیریت تغییرات و تاخیرات پروژه 

Sig 3/0 08 /0 001/0 8/0 

 0 8 0 4 درصد افزایش ایمنی در ساخت 

Sig 3/0 7/0 5/0 9/0 

 0 4 0 0 درصد ی اولیه در پروژه کاهش ادعا

Sig 6/0 8/0 7/0 9/0 

 0 28 4 8 درصد انجام کار باکیفیت تر 

Sig 5/0 2/0 4/0 6/0 

 

دهد پاسخگویانی که آشنایی متوسط با سیستم دارند یا هیچگونه آشنایی نداشته  ، نتایج نشان می2در ادامه آزمون فرض  

تواند مشکالت  نداشتن هیچ آگاهی میاند با مشکالت بیشتری در فعالیت اجرایی مواجه بودند. نداشتن آشنایی کافی حتی بیشتر از  

را افزایش دهد. این رابطه در برخورد با تغییرات مداوم اجرایی در طول انجام پروژه به عنوان مشکل فعالیت اجرایی واضح تر و  

یی  آشنایی دارند با این مشکل مواجه بودند. در عوض آشنا BIMدرصد که تا حدودی با سیستم  52.8معنی دار است به طوریکه 

  .تواند مواجه با این مشکالت را کاهش دهدکامل می
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 با مشکالت فعالیت اجرایی    BIMرابطه میزان آشنایی با  (: 8شکل )

 

 
 با برخورد با مشکالت ایجاد تغییرات    BIMرابطه میزان آشنایی با نرم افزارهای(: 9شکل )

 

رابطه معنی یافته آزمون اگرچه  را بین  همچنین  با نرمداری  آشنایی  با مشکالت ایجاد     BIMافزارهای  میزان  بر خورد  و 

(اما داده ها نشان می دهد که درصد افرادی که ضمن آشنایی با این نرم افزارها، ≤Sig  0/ 05دهد )تغییرات در پروژه نشان نمی

م افزارها میزان برخورد با مشکالت با مشکالت مربوط به ایجاد تغییرات مواجه بودند بسیار کم است. در حالیکه آشنایی با نر

در   BIMمبنی بر تاثیر استفاده از سیستم  2دهد. لذا باتوجه به نتایج به دست آمده فرض مربوط به ایجاد تغییرات را کاهش می

 کاهش اشتباهات و ضایعات و افزایش بازدهی قابل قبول است. 
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 گیری نتیجه  -5
در این پژوهش سعی شد با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را  

که ناشی از تغییرات و تغییر حین اجراها می باشند شناسایی کرده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد تغییر حین اجراو  

در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای    BIMزمینه های کاربرد    تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص

الزم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و تغییر حین اجراها و جلوگیری از انحرافات زمان و  

روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و از   هزینه ناشی از آنها پرداخته شود. بدین منظور تالش گردید تا با انجام

های حضوری و اینترنتی به بررسی میزان آشنایی افراد باصالحیت مختلف شاغل به کار در شرکتهای بزرگ صنعت طریق مصاحبه

 رشد استفاده به رو ندآوری اطالعات در این خصوص پرداخته شود. هدف از این پروسه این بود که اوالً روساخت و ساز به جمع

های ساخت و ساز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و سپس به بررسی تاثیر آوری و سیستم نوین مدلسازی در پروژهاز این فن

استفاده از این سیستم در مدیریت زمان و هزینه و تغییر حین اجراها پرداخته شده و  با معرفی برخی از کارکردهای اساسی این  

اهکارهایی برای گسترش کاربرد این تکنولوژی در پروژه های درمانی کشور ارائه گردد. هزینه ای که صرف اصالح خرابی  سیستم، ر

گردد، امروزه به یکی از موضوعات قابل توجه در ساخت و ساز در اغلب کشورها، تبدیل شده است. هر   ها وتغییر حین اجراها می

باشد یا خیر ،ترکیبی از هزینه کیفیت را خواهد داشت و هر سازنده به یکی از دو صورت  پروژه اعم از اینکه برنامه کیفیت داشته

 زیر این هزینه ها را تقبل می کند: 

 هزینه های کنترل کیفیت بیشتر مرحله طراحی و در ادامه در طول مرحله ساخت ▪

 ر بخش هزینه های رفع خرابی های ناشی از ساخت های با کیفیت پایین پس از تکمیل ساخت ه ▪

در این میان اعتقاد بیشتر سازندگان بداین است که در دراز مدت، سود بیشتری از محل هزینه هایی که برای کنترل کیفی  

طی مرحله طراحی و در ادامه در طول مرحله ساخت صرف می شود ،حاصل می گردد. زیرا تحویل ساختمان با کیفیت باال، آینده 

 مان بیشتر را تامین می کند.  شغلی آنان و درنتیجه سود دهی در ز

توان به موارد  های توزیع شده با روش تحقیق پیمایشی میبراساس نتایج بدست آمده از آمار استنباطی حاصل از پرسشنامه

 زیر اشاره نمود.

 Autoآشنا، مرسوم و قدیمی  افزارهای نام اکثر مهندسین با هر سمَت کاری که دارند، در بیشتر کارهای مهندسی خود از نرم ✓

Cad  نمایند و تنها درصد کمی کشی استفاده میها برخوردار است، برای نقشهکه از قابلیت به تصویر کشیدن دو بعدی نقشه

برند و افزارهای دیگری که از قابلیت تصویرسازی سه بعدی برخوردارند، در کارهای مهندسی خود بهره میاز این افراد با نرم

 ا هستند. حتی آشن

پاسخ دهندگان عوامل غیر قابل کنترل و قابل کنترل و در سطوح بعد عوامل سیاسی و اقتصادی را مهمترین دالیل تغییرات   ✓

ها و تغییرات می تواند در اکثر  تغییر حین اجراپروژه های عمرانی دانسته اند که می تواند نشان دهنده این مطلب باشد که 

 ها و تغییرات افزاینده می باشد. تغییر حین اجرارین تغییر از نظر پاسخ دهندگان، شامل پروژه های کالن رخ دهد. مهمت

 افراد مرحله ساخت و اجرا و راه اندازی پروژه را بدترین مرحله برای رخ دادن تغییرات دانسته اند.  ✓

می باشد. کاهش بهره وری در   نفی ایجاد تغییر در پروژه های درمانیماز نظر پاسخ دهندگان، تاخیرات زمانی مهمترین اثر  ✓

 رتبه بعدی قرار گرفته است.
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مهندسین و متخصصین استفاده از فناوری های نوین و نرم افزارهای پیشرفته را مهمترین عامل در کاهش اثرات منفی   ✓

راحی، تصویر  تغییرات دانسته اند. که ویژگی های امکان اعمال سریع تغییرات در هر مرحله، امکان وارد کردن بعد زمان در ط 

 سازی و امکان ارائه تصاویر واقعی ساختمان پروژه از جمله مهمترین و جذابترین قابلیت بوده است. 

ای خود به وفور و بطور مداوم با مسائل و مشکالت ناشی  افراد و مهندسین مشغول به کار در شرکتها در جریان فعالیت حرفه ✓

 اند. ها مواجه بودهتغییر حین اجرااز تغییرات 

از نظر متخصصین، مدیریت تغییرات و تاخیرات پروژه و انجام کار با کیفیت تر دلیل مستحکمی برای استفاده از سیستم   ✓

 مدلسازی اطالعات ساختمان می باشد 

های ساخت و ساز  ها و نحوه استفاده از آنها در پروژهنیاز به تغییرات مداوم از مهمترین مسائلی بود که در ارتباط با نقشه ✓

 ود داشت.. وج

های ساخت و ساز  نتایج بدست آمده از پاسخ افراد درخصوص میزان هماهنگی بین اعضای مختلف تیم طراحی در پروژه ✓

داشته اظهار  اینگونه  افراد  اکثریت  است. چراکه  بوده  کننده  نگران  تاحدودی  و  اعضای  ناامیدکننده  بین  هماهنگی  که  اند 

 مختلف تیم طراحی متوسط و کم بوده است. 

نرم ✓ با  مهندسین  آشنایی  میزان  تا  بود  این  بر  مطرح شد سعی  قسمت  این  در  که  امکان  در سوالی  که  مختلفی  افزارهای 

( در آنها وجود دارد، بررسی شود. نتایج بدست آمده در این سوال تاحدودی مورد انتظار  BIMمدلسازی اطالعات ساختمان )

 . افزارها برخوردار نبودندا این نرمبود که اکثریت مهندسین ایرانی از آشنایی کافی ب

های بدست آمده مشاهده گردید که تقریباً تمامی افراد و مهندسین شاغل در شرکتهای عمرانی مورد  براساس نظرسنجی ✓

ها و قابلیتهای نوین موجود  اند و بیشتر ایدهبررسی در این تحقیق، به اهمیت و ارزش این سیستم نوین مدلسازی پی برده

 دانند. های عمرانی میرا بعنوان راهکاری اساسی در کاهش مشکالت موجود بر سر راه پروژه BIMدر 

مهمترین محدودیت در این زمینه می    BIMکمبود تخصص در نیروی انسانی و جریان با دانش کافی برای اجرای سیستم   ✓

 باشد.

و آنها می باشد را مناسبترین پروژه ها  متخصصین ساختمان های با درجه اهمیت زیاد که ساختمان های درمانی نیز جز ✓

 دانسته اند.  BIMبرای 

پروژه   تیم  درون  براساس مطالعات صورت گرفته مالحظه گردید که این سیستم نوین مدلسازی قادر است روند همکاری در

مشتری و کارفرما و   بطروا زمان و تغییرات، بهبود مدیریت ها، هزینه کاهش سودآوری، بهبود به داده و منجر شدت افزایش به را

صنعت ساخت و ساز بویژه ساختمان های   در ، تعامل جدیدی راBIMآید، سیستم  شود. همانگونه که از نتایج این تحقیق برمی ...

 باال بسیار هماهنگی و یکپارچگی گیریشکل تواند باعثنموده است که این امر می با اهمیت زیاد همچون بیمارستان ها ایجاد

بردار و بطور کلی تمامی افرادی که هریک به نحوی سهمی را در پروژه دارند، گردد. شایان  سازنده، بهره طراح، کارفرما، بین در

ها پروژه در ایمنی افزایش ریسک و کاهش با همگام تعامل و توفیق دهد که اینذکر است که مطالعات صورت گرفته نشان می

 .گشته است محقق نیز

 BIMه  پیشرفتتکنولوژی  استفاده از    که  بینی است که نتیجه بگیریمقابل پیش  تقریباًاز این تحقیق،  براساس نتایج حاصل  

گردد و بازار تقاضای کنترل شدیدتری   شکاربیشتر آ ن  آمنافع فنی    و بدین ترتیب،  رشد خود ادامه دهدسرعت  به  در پی آن است تا  

طراحی   فرآیند  طریقدا آن  بر  بدین  تا  باشد  تولید،   شته  اهداف  و  زمان،    به  تغییراتهزینه  یابد.  خود    مدیریت  تعداد  دست 
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شته  در سالهای گذ  BIMتعدادکاربران  بعالوه  و  شوند  نوین روز به روز بیشتر میآوری  ین فنساخته و پرداخته شده با اساختمانهای  

 .  رشد چشمگیری داشته است
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Use building information modeling (BIM) to reduce the time and 

cost of changes during implementation 
 

 

Abstract  

During-construction changes in construction projects are one of the inevitable factors. Properly 

covered, it will withstand a great deal of adverse conditions and will have a negative impact on 

the project. Among the negative effects of unmanaged changes are reduced quality, increased 

cost and time. Changes can also cause positive effects such as the use of modern science and 

technology, value engineering, etc. in construction projects, if identified in time and managed 

properly. Building information modeling (BIM) offers significant benefits in coordinating 

changes to a model. Therefore, in this study, by examining the status of projects of contracting 

companies, the reasons for the deviation from their initial time and cost, which are due to 

changes and changes during executions, are identified and the factors related to the contractor 

in making changes during Understand implementation and changes and examine the 

requirements and contexts for using building information modeling in contractors to manage 

changes during implementation and avoid wasting time and money. In this research, first 

building information modeling is studied and then the research background, research method 

and then the research results are presented. Case studies of contracting companies in the field 

of medicine. Data collection was done in the form of designing and setting up a questionnaire. 

The results showed that the use of building information modeling according to the existing 

conditions is a good justification for contractors to reduce costs and time due to changes during 

implementation. On the other hand, according to the research results, uncontrollable and 

controllable factors and at later levels political and economic factors were identified as the most 

important reasons for changes in construction projects, which can indicate that changes during 

performances and changes can be in Most large projects occur. The most important changes for 

respondents include changes during performances and incremental changes. Also, the 

construction, implementation and commissioning stages of the project are the most likely stage 

for changes to occur. Time delays are the most important negative effect of changing 

construction therapy projects. Productivity decline is next. Engineers and experts consider the 

use of new technologies and advanced software as the most important factor in reducing the 

negative effects of change. The features of the ability to apply changes quickly in each step, the 

ability to enter the time dimension in the design, illustration and the ability to provide real 

images of the project building have been among the most important and attractive features. 

Individuals and engineers working in companies during their professional activities have been 

faced with many problems and problems due to changes during performances. Managing 

project changes and delays and doing better work is a good reason to use a building information 

modeling system. The need for constant change was one of the most important issues related to 

the plans and how to use them in construction projects. The results of people's responses 

regarding the level of coordination between different members of the design team in 

construction projects have been disappointing and somewhat worrying. Because the majority 
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of people said that coordination between different members of the design team was moderate 

and low. 
 

Keywords: Time management, cost management, on-site changes, building 

information modeling (BIM), building contractors. 
 

 


