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 نسپیام دبیر کنفرا

 دکتر اقبال شاکری

 مدلسازی  فناوری  (پیمانکار و مشاور کارفرما،)  پروژه عوامل اتصال جهت ساخت صنعت گمشده حلقه گفت بتوان جرات به شاید

 عملیاتی و پروژه اطالعات بانک سازییکپارچه  با ساختمان اطالعات مدلسازی فناوری باشد.می (BIM) ساختمان اطالعات

 پروژه موفقیت بستر گیردمی صورت  پروژه کنندگانتأمین و سازنده پیمانکار طراح، مشاور توسط  عاتاطال بانک این  روی  که

 و منظم ایپروژه از اطمینان و شکسته را هامحدودیت مرز BIM .کندمی فراهم را هزینه و زمان کیفیت، اهداف تحقق یعنی

  .آوردمی ارمغان به ذینفعان برای را سیستماتیک

 فناوری کاربرد با سازیتصویر و  شفافیت افزایش و طرف یک از  تغییرات  طراحی، تعارضات ها،کاریدوباره ،دعاوی کاهش

 ساز و ساخت صنعت در ذینفعان جهانی خواست یک به را  آن ساخت، هایپروژه  در  (BIM)ساختمان اطالعات مدلسازی

 بقیه در فناوری این سازینهادینه سوی به حرکت و دنیا هایکشور  از بسیاری در BIM شدن اجباری .است کرده تبدیل

 .باشدمی موضوع این برای مناسب گواهی هاکشور 

 و ساخت سازی،صنعتی  ، HSEو ریسک زمان، ها،هزینه  مدیریت ، VDCتصویرسازی، از BIM رسانیخدمات وسیع محدوده

 «ساختن  از  قبل   بساز» شعار گفت  توانمی  اصوال .داشبمی مدرن  فناوری  این  کاربرد وسعت  از نمایشی پایدار ساخت  و  ناب ساز

  .باشدمی فناوری این مناسب

  از  ناشی وریبهره افزایش و است  داده اختصاص خود  به را گزرب  ایبودجه  حاضر  حال  در ساخت  صنعت  کرد فراموش نباید

 .نمایدمی عزیزمان کشور به بودجه این صرف در  عظیمی کمک BIM اجرای

  



 

 می کنفرانسپیام دبیر عل

 دکتر مجتبی عزیزی

 جامعه توسط کنفرانس این  از توجهی قابل استقبال شد، برگزار BIM المللیبین  کنفرانس از دوره اولین که گذشته سال

 برای مضاعف انرژی به تبدیل گسترده استقبال این آمد. عمل به کشور دولتی نهادهای خاص طور به و اجرایی دانشگاهی،

 .دهد پاسخ شکل  بهترین به  را  کشور ساز  و ساخت  صنایع در سازنده عطش این  نماید تالش تا شد  انسکنفر برگزاری تیم

 و  دانشگاه و  صنعت مختلف هایبخش  در متخصصان و نخبگان تمامی از دعوت گذاری،سیاست شورای  جلسات  منظم  تشکیل

 دوره این در گردید. دوم کنفرانس  برای نوعتم هاییبرنامه گیریشکل  به منجر خارجی متخصصان با ارتباط توسعه همچنین

 30 کنار در استرالیا، و آلمان آمریکا، نروژ، مجارستان، ایران، کشورهای از آموزشی کارگاه و سخنرانی 40 از بیش کنفرانس از

 ریاببر 2 افزایش .است شده بینیپیش  BIM زمینه در دستاوردها جدیدترین از تخصصی نمایشگاه و  پژوهشی برتر مقاله

 المللیبین  مدل  اساس  بر کشور  در  BIM مسابقه از  دوره اولین برگزاری  کنار در  کنفرانس، از دوره  این  در هاسخنرانی و مقاالت

OPEN BIM  بخشی آگاهی ضمن امسال هایبرنامه و هاسخنرانی در .رودمی  شمار به امسال کنفرانس برای  عطفی نقطه 

 نقش بر  و زمینه  این در باالدستی  اسناد تحلیل  و  بررسی و است شده کالن سطوح  در رکشو در  BIM پذیرش به  ایویژه توجه 

 مدیریتی و مهندسی رویکردهای یا و هافناوری  از بسیاری برخالف .است شده تأکید زمینه این در گذارسیاست هایدستگاه

 اساتید حتی و  خصوصی دولتی، هایسازمان  از  توجهی  قابل تعداد خوشبختانه شوند،می ایران  کشور وارد  زیاد تأخیر با که

 ترویج راستای در تقدیری قابل هایتالش  و نموده درک را AEC صنایع در بنیادین تحول این  اهمیت دانشجویان، و دانشگاه

 .اندداده انجام کشور در BIM از بکارگیری و

 و ملی مقررات  دفتر  کشور، بودجه و برنامه زماناس شهرسازی، و  راه وزارت مانند هاییمجموعه  تقدیر قابل و  راهبردی حمایت

 هایشرکت سندیکای تهران، شهری قطار تهران، شهر شورای تهران، استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ساختمان، کنترل

 برای بخش امید و بخش اطمینان ایپشتوانه  کشور  برتر هایدانشگاه از بسیاری و مشاور مهندسان جامعه ساختمانی،

 اعتماد از اندکی بخش پاسخگوی  درخور، کنفرانسی برگزاری با بتوانیم  امیدواریم و است  بوده کنفرانس این  گزارکنندگانرب

 .باشیم آنها

 

 

  



 

 ساختمان کنترل و ملی مقررات دفتر کل مدیر پیام

 مهندس حامد مانی فر

تأثیر نبوده است. صنعت کشور بیکه بر فضای تولید و های فراوانی مواجه بوده های اخیر با فراز و نشیباقتصاد کشور طی سال

های مختلف فنی و ساخت و ساز غیر صنعتی و حتی نیمه صنعتی که امروز کشور ما نیز درگیر با آن است، وابستگی عرصه 

های انسانی ها، اتالف سرمایهکند. صنعت ساختمان به دلیل همین چالشاجرایی را به تخصص، توان و اراده انسانی دوچندان می

وری در بخش مصرف منابع و انرژی نیز در صنعت ساخت و های بهرهمراه دارد و تبلور این مسئله در پایین بودن شاخصرا به ه

 .ساز کشور چندان مناسب نیست

 های ارزشمندی نیز درگزاری گیر آن است، هدفها و مشکالتی که گریبانباتوجه به اهمیت صنعت ساختمان و جمیع چالش

های نو در ی برای توسعه این صنعت در نظر گرفته شده است. برنامه ملی برای کسب فناوری به ویژه فناوریهای ملقالب برنامه

ها هستند. در زمینه پایش گزاری این صنعت و رعایت معیارهای پیشرفته در کیفیت، ایمنی و استحکام بناها از جمله این هدف

عات مصالح و تجهیزات استاندارد ساختمانی ایجاد ساختار مناسب برای سامانه یکپارچه اطال اطالعات صنعت ساختمان، استقرار

 .گزاران قرار داردها، در دستور کار هدفای از تالشهای فنی و اجرایی در پارهگذاری دادهاشتراک 

در کشور  BIM وضعیت  از   سوطیبم  گزارش  نیز   به همین منظور دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و وزارت راه و شهرسازی

ها و نهادها و ها، سازمانخانهو مقایسه تطبیقی آن با سایر کشورهای جهان را منتشر کرده و جایگاه و وظایف اغلب وزارت

مورد بررسی و مطالعه قرار داده است و بر همین اساس هیأت وزیران طی  BIM ای را در فرآیند کاربستهای حرفهتشکل

 حضور  با کارگروهی تشکیل از پس تا نمود مکلف را  وزارت راه و شهرسازی ۷/۱2/۹۷مورخ  ۱۶4۱۵۹ماره تصویب نامه ش

شامل اهداف و نقشه راه  BIM توسعه و کاربست و ایجاد راهبردی سند تدوین به نسبت ماه ۶ مدت ظرف ذیربط، هایدستگاه

های مربوط اجرایی آن از جمله نحوه تأمین هزینههای ضمانتبینی های ذیربط و پیشهای هر یک از دستگاهبا تعیین مأموریت

نامه داخلی هیأت دولت ارائه آیین  22اقدام و در صورت ضرورت، احکام مورد نیاز برای تصویب در هیأت وزیران را با رعایت ماده  

 .نماید

 اندرکاران مندان و دستعالقهیت همه  شود و امیدوارم که با حمااین مصوبه نقطه عطفی در صنعت ساخت و ساز کشور محسوب می

 د.های نوین در این صنعت و صنایع وابسته آن فراهم شوهای ورود فناوری در کشور، زمینه BIM صنعت ساختمان و با کاربست

 

  



 

 پیام ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

اهلل ترکیدکتر نعمت  

 ق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغالهای عملی و موثر در راستای تحق توان یکی از گامرا می (BIM) مدلسازی اطالعات ساختمان

این فرآیند با ایجاد تحول در روند سنتی منجر به ارائه رویکردی جدید در مهندسی، . برای بدنه تحصیل کرده کشور دانست

چشمگیری در کاهش زمان و هزینه ساخت و  های عمرانی و صنعتی کشور گردیده و از این رو تاثیراتساخت و مدیریت پروژه

المللی نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است؛ منجر این فرآیند که در سطح بین. ها خواهد داشتبرداری از پروژهبهره

 یمانکارانسازی دانش فنی و تخصصی در بین بدنه کارشناسی کارفرمایان، مهندسین مشاور و پ به ایجاد تحول در سطح پیاده

 .های شغلی بسیار زیادی را برای فارغ التحصیالن دانشگاهی فراهم خواهد آوردگردیده و از این رو فرصت

سازی این مبحث در نظام فنی و اجرایی کشور و با ریزی استان تهران با درک اهمیت و لزوم پیادهسازمان مدیریت و برنامه 

گذاری حرکت به سمت دو سال گذشته فعالیت بسیار زیادی را جهت ریل حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور در طول

توسط   BIM از اجرایی شدن فرآیند ۱3۹۷سازی و فراگیر شدن این مبحث برداشته است. همچنین در بهمن ماه سال پیاده

ی بندپی ای محسنجناب آقنوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور  جناب آقای

در نظام  BIM سازیتوان به آغاز تدوین سند پیادهترین این اقدامات میاز مهم. استاندار محترم تهران رونمایی گردیده است

ای شهر تهران اشاره نمود. روند تدوین این سند در راستای تحقق ترین اسناد توسعهفنی و اجرایی کشور به عنوان یکی از مهم

نفر  ۹۵0همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و با نظارت دانشگاه صنعتی شریف آغاز گردیده و تاکنون ی و با مقاومت اقتصاد

های آموزشی ها و کارگاهدر این میان برگزاری سمینار. جلسه تخصصی در این راستا برگزار گردیده است  3۵ساعت کار گروهی و  

شد.باگذاری تجارب موفق مین فرآیند و به اشتراک ر از ایدسی کشواقدام مهم در جهت افزایش آگاهی بدنه مهن



  

 گذشت (BIM) مدلسازی اطالعات ساختمان بین المللی دوره کنفرانس دومینآنچه در 

اندرکاران دست اندیشی متخصصین، ترین رویداد همسازی اطالعات ساختمان که در حال حاضر بزرگالمللی مدلکنفرانس بین

در ایران است، دومین دوره برگزاری خود را با محوریت “راهکارهای توسعه و  BIM ساز در زمینه  و ساخت مندان حرفهو عالقه

های پژوهشگاه نیرو ماه در محل مرکز همایشاردیبهشت   ۱۱و   ۱0در سطح پروژه، سازمان و صنعت” در تاریخ   BIM سازیپیاده

 علمی،  گردهمایی  این  در  …ی اجرایی وهاهای دانشگاهی، صنعتی، دستگاههمند از حوزعالقه  ۸۵0د و بالغ بر  در تهران، برگزار کر

 .کردند شرکت

سخنران از ایران، نروژ، مجارستان، استرالیا، آمریکا و آلمان(،  40هایی شامل سخنرانی و کارگاه )در این دوره از کنفرانس، برنامه

در در سه   OPEN BIM ستری، برگزاری اولین دوره مسابقهمقاله به صورت پو ۱۷پژوهشی به صورت شفاهی، مقاله  ۱۱ارائه 

به نمایش   ها و انجمنشرکت  20بر این، نمایشگاه تخصصی نیز برپا شده بود که حدود  سالن به صورت همزمان برگزار شد. عالوه  

 .پرداختند BIM آخرین دستاوردهای خود در زمینه

 

 

  



 

 (BIM)   ی اطالعات ساختمانسازمدل کنفرانس بین المللی دومینیانیه پایانی ب

گروه طرح و ساخت  به همت (BIM) المللی مدلسازی اطالعات ساختمانداشت ویژه ایزدی، دومین کنفرانس بیندر پرتو نگاه

د. بدون های برتر کشور برگزار شانشگاهریزی، وزارت راه و شهرسازی و دسازمان مدیریت و برنامهو حمایت قابل تقدیر  مهرگان

های ارائه شده توسط متخصصانی از کشور آلمان، ایتالیا، آمریکا، استرالیا و انگلیس در کنار میزگردها، مقاالت و شک سخنرانی

ن، نقاط عطف این کنفرانس بود که با استقبال پرشور متخصصا های موردی ارائه شده توسط نخبگان ایرانی یکی ازنمونه 

 .فراهم آورد BIM ار مناسبی را برای توسعه و ترویج مفهوم صحیحهای دولتی روبرو شد و فضای بسیدانشگاهیان و سازمان

د که گذار از وضعیت  روزه، بر اساس مباحث مطرح شده در کنفرانس بر این باورن 2کمیته علمی و برگزارکنندگان این کنفرانس 

 :نیازمند توجه و عنایت ویژه به موارد زیر خواهد بود BIM فعلی به وضعیت متعالی در زمینه

 در بین ارکان اصلی ساخت و ساز BIM های تشویقی برای توسعهسیاست .1

 BIM  های تدوین اسناد کالنبا ایجاد کارگروه BIM گری در خصوص استقرار فناوریتسهیل .2

 از حمایت…ئه اطالعات، پشتیبانی مالی و ها و تحقیقات بنیادی در حوزه صنعت و دانشگاه با اراپژوهشحمایت از  .3

 هاکنفرانس و هانشست بگزاری

  BIM سازی و آموزش در زمینهتوجه ویژه به فرهنگ .4

ی، شهرداری و های اجرایی، وزارت راه، نظام فنی و اجرایی، نظام مهندسی، دفتر تدوین مقررات ملهمکاری دستگاه .5

 … شورای شهر و

های دانشگاهی، دولتی و بخش خصوصی، امر ساخت و ساز در بخشفوق و تالش روزافزون متولیان  رود با تحقق موارد  انتظار می

همگام شدن با این رویکرد نوین سرعت بیشتری گرفته و کشور عزیزمان ایران بتواند به عنوان صادرکننده خدمات فنی و 

 .مطرح شود  BIM مهندسی
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   چكيده

وانه ساختمان،  ها، در میان مراحل فرآیند کلی صدور پرنامه ختمانی در برابر ضوابط آیینهای سافرایند کنترل نقشه        

تواند مزایای مهمی برای صنعت ساخت  باشد. خودکار کردن این فرآیند مینه و مستعد خطا میگیر، پرهزیای وقت مرحله 

ای  قایسه اختمانی مورد بحث قرار گرفته و مابتدا مشکالت کنترل دستی ضوابط ساشد. در این مقاله، و ساز دربر داشته ب

دهند  ورهایی که به صورت خودکار انجام میرآیند را به صورت دستی انجام داده و کشکوتاه میان کشورهایی که این ف

سی شده است. همچنین با  برده برر فرآیند نام صورت گرفته است. سپس مراحل و اقدامات مورد نیاز جهت خودکار کردن 

هایی که جهت اجرای  ن تالشتریکار ضوابط ساختمانی، تعدادی از مهم های مختلف کنترل خوده بین سیستم هدف مقایس

های مورد استفاده هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت  در کشورهای مختلف انجام شده و پلتفرم   هااین سیستم

های پیشنهادی  ارچوبهای کنترل خودکار ضوابط، چسیستممندی از مزایای شده و جهت بهره  توجه به موارد بررسیبا 

 ان ارائه گشته است. تم کنترل خودکار ضوابط ساختمانی در ایر سازی سیسجهت پیاده 

 
  

 Code Compliance Checking ted Automa(،BIM۱سازی اطالعات ساختمان )ها، مدلنامه کنترل خودکار آیین : واژگان کلیدی

  

 
1 Building Information Modeling 
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 مقدمه  -1
ی ساختمانی به زمان شدهقررات نوشته ها از مگردد. اولین نمونه های دور بر میای ساختمانی به گذشتههنامهنقدمت آیی

انی حاصل شکل کنونی مقررات ساختم  (.,Harper  ۱۹04گردد )سال قبل از میالد( باز می  22۵0اریخ  حمورابی پادشاه بابل )در ت

ات باشند که منجر به حجیم شدن و پیچیدگی این مقررحوادث و بالیای طبیعی میای از  آزمون و خطا و مجموعه ها تجربه،  سال

رو باید توجه کرد که طراحی اند. در صنعت ساخت و ساز، ضوابط و مقررات همواره در حال تغییر هستند. از اینته گش

اکثر  ها درر طراحی ساختمانل حاضدر حا(. ,Solihin 20۱۵) اشندبا این قوانین سازگار ب های جدید به طور پیوستهساختمان 

ن امر ممکن است ابهامات، عدم تطابق ی ایشوند. در نتیجهیمی از ضوابط کنترل میصورت دستی در برابر حجم عظها بهکشور 

ها، انی با وجود تعداد زیاد نقشهکنترل دستی ضوابط ساختم  ساز ایجاد شود. از طرفی  ها و تاخیر در روند کلی ساخت ودر ارزیابی

 ۱۹۹۸به عنوان مثال در یک پروژه که در سال  (.  ,Malsane  20۱۵)  باشدگیر، مستعد خطا و نیازمند تالش بسیار میکاری وقت

بود، مشخص شد که شیب لولین در نظر گرفته شده در انگلستان به انجام رسید، پس از پایان ساخت رمپی که برای استفاده مع

هزار  ۸00گین )ی بسیار سنای قرار ندارند و این موضوع باعث تحمیل هزینهنامهجاز آیینرض رمپ در تطابق با مقادیر مو ع 

ین موضوع ی مراحل کنترل طراحی، اپوند( به منظور بازسازی و اصالح این رمپ گردید. نکته جالب توجه این است که در همه 

 (. ,Nikkhah 2003)ود سان مربوطه قرار گرفته بمورد غفلت بازر

باشد. به خصوص در کشورهای در حال یها، عدم شفافیت ضوابط منامهیکی از دیگر مشکالت کنترل دستی ضوابط آیین       

(.  ,Balaban  et al 20۱2دسی گردد )بستری برای انواع فساد، رشوه و سوء رفتارهای مهن سازتواند زمینهتوسعه، این مورد می

مال ی حجیمی از ضوابط به صورت کا  نقشه های صنعت ساخت و ساز در برابر مجموعهی فوق مستثنی نبوده و  ایران نیز از قاعده

 دستی کنترل می گردند.

بعدی اشیا در ساختمان هسازی سای که از مدلهای رایانهی برنامهتوسعه میالدی و ۱۹۹0ی در اواسط دهه BIMظهور        

ها به ایجاد کرده که کنترل مدلها داشته است و این امکان را سازه ی طراحی و ساختتاثیر مهمی در نحوه کنندپشتیبانی می

ها را قبل از اینکه ساخته شوند، اصالح و بهبود اره به دنبال راهی بوده تا طراحیت خودکار انجام گیرد. صنعت ساخت هموصور

سیر تکاملی  ۱استه است. شکل ضوابط، یک قدم مهم برای رسیدن به این خو نترل خودکاربا مفاهیم ک BIMادغام  ;بخشد

 (.,Nawari 20۱۸دهد )نشان مین صنعت تکنولوژی و ابزارهای طراحی را در ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 (,Nawari 20۱۸) سازژی و ابزارهای طراحی در صنعت ساخت و و. سیر تکاملی تکنول1شکل
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 ضرورت تحقیق  -2

دنیا را بر اساس شاخص های ، تحت نظر بانک جهانی، کشور های مختلف Doing Businessهر ساله سازمان جهانی        

باشد. ه ساخت میکند. یکی از دسته بندی های این سازمان، بر اساس ساز و کار صدور پروانیی دسته بندی ممختلف اقتصاد

بندی عواملی از قبیل تعداد فرآیند الزم برای صدور پروانه، زمان صرف شده برای صدور پروانه، هزینه و شاخص رتبه این در 

 ت ساخت در نظر گرفته شده اند.کنترل کیفی

کشور به طور میانگین در این    را دارا بوده و  ۸۶ی  کشور، رتبه   ۱۹0، ایران در بین  20۱۸  ته بندی در سالبر اساس این دس       

برخی  ۱شود. در جدول های میروز از آن صرف کنترل ضوابط بر روی نقشه  ۷0روز صرف کل روند صدور پروانه و حدود  ۱30

کنترل خودکار   اند. اگر این زمان با کشور سنگاپور که از سیستم یسه شدهکشورهای دنیا از نظر روند صدور پروانه با یکدیگر مقااز  

روز صرف   ۱4ی ساختمانی و تنها  روز زمان برای صدور پروانه  4۱کند و در آن  استفاده می  ENETCOR2ضوابط و صدور پروانه  

خودکار ضوابط و مقررات محرز های کنترل شود، مقایسه گردد، سودمندی اجرای سیستمیها مکنترل ضوابط بر روی نقشه 

 .( ,20۱۸Doing Business) گرددمی

 
 

روز( زمان ) 2018رتبه در سال  تعداد فرآیند     کشور 

 سنگاپور ۸ ۱0 4۱

 استرالیا ۹ ۱۱ ۱2۱

 انگلستان ۱۷ ۹ ۸۶

۸0.۶ ۱۵.۸ 2۶ 
 آمریکا ایاالت متحده

و نیویورک(لس آنجلس ) دو شهر   

 ترکیه ۵۹ ۱۸ ۱03

داناکا ۶3 ۱2 24۹  

 ایران ۸۶ ۱۶ ۱30

 عراق ۱03 ۱۱ ۱۶۷

 

 ترل ضوابط های کنسازوکار کلی سیستم  -3

Eastman          ی کلی به شرح زیر خالصه کردند: را در چهار مرحله   ای فرآیند کنترل ضوابطدر مقاله  200۹و همکاران در سال 

  

 :هاو ساختار منطقی آن 3ی ضوابطترجمه  تفسیر و - 3-1

، شکل متونها و بهدر قالب زبان انسان ها تعریف شدند وها برای اولین بار توسط انسانط به طراحی ساختمان مربو ضوابط       

یر قوانین های مهم در ایجاد یک سیستم کنترل خودکار ضوابط، قسمت تفساند. یکی از فرآیندشدهجداول و معادالت نوشته 

 (. ,Solihin  20۱۵دهد)لی خودکارسازی کنترل هر ضابطه را به خود اختصاص میدرصد از زمان فرآیند ک  30باشد که حدود  می

نویس ای رایانه وجود دارد، راه اول استفاده از یک شخص برنامهدو راه مختلف برای تفسیر قوانین به زبان قابل پردازش بر       

های مربوط به خود را دارد، با هر تغییر در قوانین، های دیجیتال می باشد. این روش کمبود عاریف به عبارتبرای تبدیل تمامی ت

 
2 COnstruction and Real Estate NETwork 

3 Rule Interpretation 

 (  ,2018Doing Businessولت صدور پروانه ساختمانی )بندی برخی کشورها از منظر سهرتبه .1جدول 
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توان از احتمال الوه، در این روش نمیع  د سیستم را بررسی کرده و تغییرات الزم را در آن اعمال کند. بهنویس بایشخص برنامه

ها تفسیر شده و به انچشم پوشی کرد. در برخی دیگر از موارد منطق زبان انس خطای عامل انسانی در تفسیر قانون و کدنویسی

 ۵محموالت( و منطق  NLP4پردازش زبان طبیعی )  توان به سیستم ی مثال میگردد. برافرمت قابل پردازش برای رایانه تبدیل می

(. ,Eastman et al  200۹گردد )برای رایانه میاشاره کرد که منجر به خودکار شدن فرآیند تفسیر قوانین به زبان قابل پردازش  

ه فرمت قابل پردازش برای رایانه بوده ه اول، یک زبان واسط مشترک برای تبدیل ضوابط از زبان طبیعی بموالت مرتب منطق مح

( ,Robbin  200۶رود. )کار میها نوشته شده است بهان ابزاری برای فرموله کردن ضوابطی که توسط انسانو دهه هاست که به عنو

ات دشوار  د و بنابراین پردازش این اطالع ای هستنشده دارای زبان و ساختار پیچیده  اشکال روش دوم این است که قوانین نوشته

 می باشد.

ی تبدیل ساختار ضوابط به فرمت قابل پردازش برای رایانه ای صورت گرفته در زمینه به عنوان برخی از مهمترین تالش ه       

ی نامهبندی مشخصات موجود در آیین(، فرمول,Fenves ۱۹۶۶گیری )های تصمیمن به تنظیم مقررات در قالب جدولتوامی

 SASE۷افزار (، توسعه نرم et al Nyman, .1973 و AISC۶( )۱۹۶۹ ,Fenves and Goelالدی آمریکا )های فوانجمن سازه

ده از رد استفا( و رویک, .Fenves et al ۱۹۸۷های مرتبط )نامهآیین  ای ازمنظور فراهم کردن ساختاری جامع برای مجموعهبه

 ( اشاره کرد. ,20۱2Zhang and El-Goharyپردازش زبان طبیعی برای تفسیر و ترجمه ضوابط)

 

 ان سازی مدل ساختمآماده - 2-3

ها اطالعات ساختمان ریق همانشدند و از طای به صورت سنتی اشیا به صورت دو بعدی ترسیم میکشی رایانهدر نقشه      

نقص بوده و اطالعات بی  "ظر بصریاز ن"باید  ها میی این فرایند این بود که این نقشه شد. الزامات اولیه ها تفسیر میتوسط انسان 

ات تغییر گرا این الزامهای ساختمانی شیکنترل ضوابط مورد نیاز هستند، دارا باشند. امروزه با وجود مدلمختلفی را که برای 

ه پله ببه عنوان مثال یک راه  باشند.شوند دارای نوع و مشخصات خاص خود میاند. اشیائی که در حال حاضر کنترل میکرده

برای انجام فرآیند  شود. معماران یا افراد مربوط دیگر،.. تعریف مینند ارتفاع، عرض، کف و .صورت یک شی با مشخصاتی ما

 Eastman  200۹باشد )ای این فرایند را داشتهالزم براید آن را به گونه ای آماده کنند تا اطالعات  کنترل ضوابط بر روی مدل، ب

et al,.) 

پذیری بر روی آن صورت گیرد، کنترل خودکار تطابق ند کنترل خودکار ضوابط، مدلی که قرار استله از فرآیدر این مرح       

در مدل قابل دسترس  پذیری خودکار،رد نیاز سیستم تطابقتمامی اطالعات مو سازی شود تاآماده BIMافزار باید در یک نرم

جاد سیستمی فرمت مخصوص خود را دارند و همین مسئله ای که هر یک وجود دارد  BIMافزار مختلف ها نرمباشد. از طرفی ده

شد را دشوار می کند. این مشکل با که بتواند به تمامی اطالعاتی که در فرمت های مختلف تولید می شود، دسترسی داشته با

 BIMهای افزارمبا تمامی نرحل شد. تقری BIMهای افزار ی کنسرسیومی از توسعه دهندگان نرموسیله به( IFC۸معرفی فرمت )

رل در فرآیند کنت IFCرا دارند. بنابر این استفاده از  IFCتوانایی تبدیل فرمت فایل تولیدی اختصاصی خود به فایل با فرمت 

 (. Balaban  et al, ۱220های مختلف را تضمین می کند )افزاربین نرم ۹ها، قابلیت همکارینامهپذیری آیینبقخودکار تطا
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 ضوابطی اعمال  مرحله  -3-3

گیرد. در این ی اعمال ضوابط، ضوابط تفسیر شده به زبان رایانه، بر روی مدل اعمال گشته و کنترل صورت میدر مرحله       

 (. ,Balaban  et al 20۱2ها بررسی شوند )نظر و اشیا مرتبط با آنرحله، باید توجه داشت که تمامی بندهای ضوابط مورد م

 نتایج  دهیارشگز  - 4-3

ی واحد ممکن است آخرین مرحله در فرآیند کنترل ضوابط، گزارش نتایج می باشد برای یک ساختمان خاص، یک ضابطه       

ها را دربر دارای الزاماتی باشد که تمامی درها و پنجره  ن مورد از اشیا اعمال شود، مثال ممکن است یک ضابطهبه صدها و یا هزارا

 شوند.صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و گزارش دادههاز این موارد باید ببگیرد. هرکدام 

می گشته است، برای کاربران از اهمیت باالیی برخوردار نامه و به چه دلیلی رعایت ندانستن این موضوع که کدام بند آیین       

به  ی ارضا نشده همشود، الزم است تا به ضابطه باشد. بنابراین در هر کجا که عدم تطابق ضوابط با قسمتی از مدل مشخص 

رل خودکار ای از مراحل ذکر شده در فرایند کنتخالصه 2(. شکل ,Eastman et al 200۹همراه آن قسمت مدل اشاره شود )

 دهد.ضوابط را نشان می
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 های کنترل خودکار ضوابط  های مورد استفاده در سیستم پلتفرم  -4
افزاری مهمی های نرمای سنگینی هستند و برای عملکرد موثر، نیازمند قابلیتهای رایانههای کنترل ضوابط، برنامهسیستم        

های کنترل ضوابط ایجاد ختلف اجرای سیستمهای مافزاری مختلف که برای کمک به جنبه باشند. موارد زیر چهار پلتفرم نرممی

 (.,Eastman et al 200۹کنند )استفاده می  IFCها از فرمت تفرمپلی این باشند. همهاند، میشده

 (,Eastman et al 2009. مراحل چهارگانه کنترل خودکار ضوابط  )2شکل 
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1-4 -  Solibri Model Checker (SMC) 

SMC          شد که پس از خواندن یک مدل بامی ۱0یک پلتفرم دسکتاپ بر اساس جاواIFC  لی، یک ساختار داخ و انتقال آن به

توانند فرض وجود دارند، میی که در این پلتفرم به صورت پیش. قوانیننمایدمیها را تسهیل دسترسی به اطالعات و پردازش آن

تعریف کرد، اما  SMC ۱۱نویسیرابط برنامه توان در جاوا و از طریقبه صورت پارامتری تغییر یابند. اگرچه قوانین جدید را می

باشد تنها ها ممکن میآنکه کنترل ه ضوابطی شود کمومی در دسترس نبوده که باعث مینویسی به صورت ع برنامه این رابط

 .(,Eastman et al 200۹اند )تعریف شدهSolibri محدود به ضوابطی باشند که توسط توسعه دهندگان 

 

2-4 -  Jotne EDModelChecker 

EDM       ۱2 زبان  کارگیری  آورد و با بهاهم میای برای اشیا فرپایگاه دادهEXPRESS  که طرح مدل ،IFC  شده   در آن نوشته

ی مبتنی بر که یک سرور پایگاه داده EDM Model Serverکند. ی غیر اختصاصی کنترل ضوابط حمایت میز توسعه است، ا

 200۹تمانی بزرگ را بررسی کند )های ساخدهد که مدلبه آن می بلیت راکند و این قاپشتیبانی می EDMباشد، از شی می

Eastman et al,  200۹و EDM از مزایای .)EDM پذیر و باز برای تغییر، اصالح و توسعه آن است که دارای محیطی انعطاف

 (. ,Martins and Monteiro 20۱3این قابلیت را ندارد )  SMCضوابط بوده در حالی که 

 

3-4 -  FORNAX 

رم مخصوص نوان اولین تالش بزرگ و مهم در زمینه کنترل ضوابط ساختمانی، پلتفر به ع سنگاپو CORENETی پروژه       

های جدید را از تواند دادهمی باشد که می C++به زبان  ۱3وجود آورد که یک کتابخانه اشیا، را به FORNAXبه خود، به نام 

 (.,Eastman et al 200۹ید کند )شده را از آن تولهایی توسعه دادهو نمایش ج کردهاستخرا  IFCهای داده

آورد. ولی همچنان نیازمند تالش ی ضوابط جدید را فراهم میامکان توسعهم آورد که ها را فراه APIای از این پلتفرم مجموعه

نویس ، یک برنامهFORNAX(. با استفاده از اشیا  ,Solihin  20۱۵باشند )تخصص در زمینه مورد نظر جهت توسعه ضوابط میو  

ها، فاده از این اشیا و توابع مربوط به آن نین با استندارد. همچ IFCهای م برای بازیابی اطالعات از دادهازی به ساخت الگوریتنی

یک  FORNAXبنابراین  .شودنویسی میهای برنامهها نوشته شده است، قابل تبدیل به زبانای که به زبان انسان یک ضابطه

برای فرآیند های مورد نیاز ، تالشFORNAXکند. با استفاده از را فراهم می BIMی مدل هاروش دسترسی مناسب به داده

 (. Eastman et al, 200۹یابد )طور چشمگیری کاهش میکار ضوابط، بهکنترل خود
FORNAX       ورک و های آزمایشی مختلفی در بریتانیا، نروژ، نیویدر سنگاپور به موفقیت هایی دست پیدا کرد و در پروژه

 (. 200۵novaCITYNETSو20۱3است )شدهاخیرا در عربستان مورد استفاده قرار گرفته 

 

4-4 -  SMARTCodes 
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هایی را برای ایجاد شد. این پلتفرم روش  ICC۱4توسط  SMARTcodesپلتفرمی دیگر به منظور کنترل ضوابط به نام        

های یک مدل هایی را برای دسترسی به دادههم آورده است. همچنین روش ای فراایانهها به کدهای رتبدیل ضوابط از زبان انسان

IFC  و گزارش نتایج فراهم می( 200۹آورد Eastman et al,.) 

 های کنترل خودکار ضوابطپروژه  -5

دنیا  ختلفهای کنترل ضوابط در نقاط مسازی سیستمجهت پیاده هایی که تا به امروزای از تالشدر این بخش خالصه        

عنوان ورودی استفاده به  IFCفرمت  های باها از مدلمگردد. الزم به ذکر است که تمامی این سیستانجام شده است ارائه می

 کنند.می

 

1-5-  CORENET 

ارت توسط وز  ۱۹۹۵ی کنترل ضوابط بود که در سال  سازی پیادهسنگاپور نخستین تالش در زمینه   CORENETی  پروژه       

منظور برای ارسال مدارک و اسناد بههدف آن ایجاد یک سیستم الکترونیکی مبتنی بر وب  .لی سنگاپور آغاز گردیدتوسعه م

-Eباشد که عبارتند از : های ساختمانی بود. این سیستم شامل سه قسمت برای فاز طراحی میب طرحکنترل و تصوی

Submission  ،E-Info    وE-PlanCheck.   

       E-PlanCheck های نامهبرابر آیین ها در باشد که هدف آن کنترل دیجیتال طراحیترین بخش این سیستم میجالب

های الکترونیکی استفاده های دستی می باشد. این قسمت ابتدا از نقشه دجای فرآینهای خودکار بهمختلف، با استفاده از روش

 (.,Eastman et al 200۹کرد )  IFCی هدا، شروع به استفاده از فرمت د۱۹۹۸کرد اما در سپتامبر می

به  IFCطرح  ۱۵مسیردهی کند.ای استفاده مینویسی رایانهاز زبان برنامه CORENET برای ترجمه و تبدیل ضوابط،       

برای حل کردن   CORENETباشد.  ضوابط ساختمانی میای مهم برای کنترل خودکار  سازی کنترل ضوابط، مسئله منظور پیاده

ای گسترش دهند که اطالعات گونهرا به IFCایجاد کرد تا طرح  FORNAXرا در کتابخانه  ۱۶ئله، اشیا معناداریاین مس

 (. ,Solihin 2004سازی تسهیل شود )ت کنند و روند پیادههای ساختمانی مورد نیاز را برداشنامهآیین

 

2-5 -  DesignCheck 

Design check        باشد که توسط پذیری ضوابط ساختمانی میبقدکار کردن فرآیند کنترل تطاافزاری پیشرفته برای خونرم

پذیری الزامات مربوط افزار برای کنترل خودکار تطابق(. این نرمDing et al, ۶200در استرالیا آغاز گردید ) CSIRO۱۷زمان سا

  (.,Eastman et al 200۹باشد )را میدیگر ضوابط ساختمانی قابل اجایجاد شد ولی برای انواع به طراحی دسترسی معلولین 

های ممکن برای کنترل خودکار ضوابط مورد بررسی قرار گرفتند که به عنوان پلتفرم  EDM  و  SMCدر ابتدا هردو پلتفرم         

ر و باز پذیدارای محیطی انعطاف  EDMامر آن بود که    ، دلیل اینادامه دهند  EDMها تصمیم گرفتند تا پروژه را با  در نهایت آن

این    Desgin Checkهای مهم یکی از ویژگی .نداشتت را این قابلی  SMCالح و توسعه ضوابط بود در حالی که برای تغییر، اص

 (. ,Ding et al 200۶) توان کنترل ضوابط را در مراحل مختلف طراحی انجام دادی آن میوسیله است که به

 

3-5 -  SmartCodes 
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       SMARTcodes وجود آمده است.  های ساختمانی به مجموعه کدهای قابل پردازش برای رایانه بهنامهیل آیینبرای تبد

است. این یک روند تمرکز این پروژه عمدتا بر روی بررسی مشکالت تبدیل ضوابط روی کاغذ به ضوابط قابل فهم برای رایانه بوده

 افزار داشت.دهندگان نرمنی و توسعه بود که نیاز به تعامل زیاد بین مسئولین ضوابط ساختما طوالنی

ها که برای کنترل مدل ضروری هستند، استفاده شده و برای تعریف اشیا و ویژگی آن  CCIE۱۸در این پروژه از دیکشنری         

گردد. ده میجهت تسهیل در ایجاد کدهای هوشمند استفاباشد، ی وب میافزاری بر پایهکه نرم SMARTcodes builderاز 

ازش برای یل ضوابط به فرمت قابل پردشوند، فرآیند تبدایجاد می SMARTcodes builderابط ساختمانی که از طریق ضو

ها شیدن به آنها و نظم بخآورند که همچنان نیازمند وارد کردن حجم قابل توجهی از دادهخودکار درمیرایانه را به صورت نیمه 

 200۹دهد )شان میرا ن SMARTcodeیک نمای کلی از سیستم  3شکل (. ,Zhang 20۱۵به صورت دستی، می باشد )

Eastman et al, .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4-5-  Autocodes 

آغاز   Fiatechی  موسسه  توسط  20۱۱شد که در سال  باها در این زمینه مییکی از جدیدترین پروژه  AutoCodesی  پروژه       

ط  و غیراختصاصی برای کنترل تطابق پذیری ضواب  ۱۹بازصورت متنوعه قوانین به ی مجمگردید. هدف این پروژه ایجاد کتابخانه

(. مشکل مهم این پروژه نیاز به کدنویسی ضوابط به صورت  Fiatech، 20۱2ی بود )ها در مدل های اطالعات ساختماننامهآیین

ی مصاحبه انجام شده با مقامات پروژه باشد. به همین علت، مطابق باگیر میر و وقتبر هزینه دستی بود که فرآیندی بسیا

AutoCodes   ین پروژه به اهدافی که باعث شد ا 20۱۵درآوریل( 20۱۵تعیین کرده بود دست پیدا نکند Zhang,.) 

 

 20ی خدمات عمومی آمریکاهای انجام شده توسط ادارهتالش  - 5-5

GSA         باید تمام 200۷بعدی را آغاز کرد. از ابتدای سال  4و    3اطالعات ساختمان  سازی  ی ملی مدلبرنامه 2003ال  س  در ،

 بررسی گردد.  2۱دادند تا از لحاظ ارزیابی فضاییخود را ارائه می  BIMهای جدید مدل نهایی ساختمان ملشا  GSAهای روژهپ 

صورت  به طور کامل و بهاند. این راهنما ها استخراج گشته هنمای طراحی دادگاهبه منظور کنترل خودکار، ضوابطی از را       

بند تجزیه و تحلیل شده و بر  300گشتند. بالغ بر پذیری شناسایی ابقدیجیتال اسکن شده و فقط ضوابط مربوط به کنترل تط

 
18 International Electrical Conservation Code 
19 Open Source 
20 General Service Administration (GSA) 
21 Spatial Validation 

 SMARTcodes (2009 Eastman et al,)ترل مدل براساس . چارچوب سیستم کن3شکل 
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 ازش برای رایانه تبدیل گشتند. به محض پس این ضوابط به صورت کدهای قابل پرداند. سبندی شدهاساس شرایط مشابه، طبقه 

وسسه صنعتی وسیله مکه به 22شود، ارزیابی از طریق یک افزونه  SMCمل الزامات مشخص شده توسط اش BIMاینکه مدل 

 برده ارائه شده است. های نامژه خالصه ای از پرو  2(. در جدول  Kasim ,20۱۵پذیرد )توسعه داده شده بود، صورت می  23جورجیا
 

 
 کشور ورسنگاپ استرالیا ایاالت متحده آمریکا متحده آمریکا التایا

ICC GSA CSIRO CORENET گذاربنیان 

 روع سال ش ۱۹۹۵ ۱۹۹۸ 2000 200۶
SMC/Xabio SmartCodes EDM FORNAX  پلتفرم 

 ی ضوابط حوزه ساختمان دسترسی ساختمان ساختمان

IFC IFC IFC IFC  فرمت استاندارد 

 روش تفسیر ضوابط  نویسیت و برنامهمنطق محموال محورنویسی و تفسیر شیبرنامه نویسیمهنابر منطق محموالت

 

 در ایران  کنترل ضوابط ساختمانیروند فعلی  -6

تر از روند کنترل نقشه ها و مدت زمان مورد نیاز جهت انجام این فرآیند تحقیقات در این تحقیق جهت کسب اطالعات دقیق

ها دست آمده، مراحل مختلف فرایند کنترل نقشه نشانی انجام گردید. طبق اطالعات به ای شهرداری و آتشهمیدانی از سازمان

 2ه ذکر است که اطالعات به دست آمده، با اطالعات ارائه شده در بخش ه است. همچنین الزم بآورده شد 3و  2های لدر شک

 باشد.ر میبرخی از موارد از زمان ارائه شده در گزارش مذکور بیشتها در مطابق بوده و حتی زمان مورد نیاز جهت کنترل نقشه 

حل مختلف فرایند کنترل ضوابط طی شت های زیادی بین مرااست تعداد رفت و برگ مطابق با شکل زیر، هر نقشه ممکن       

نجر به صرف زمان بسیار زیاد و کند و در هر مرحله ساعت ها و یا حتی روزها در انتظار تایید مقامات مسئول بماند. این امر م

ینه بیانگر صرف کار و هز  غول کار هستند که خودها نفر برای انجام این مراحل مشمیگردد. همچنین دهافزایش بروکراسی اداری  

 تواند موجب بروز انواع خطاهای انسانی و به تبع آن افزایشباشد. این حجم زیاد کارهایی که اغلب تکراری هستند میزیاد می

ه ساز بروز  اتیک نبودن فرایند کنترل و دخالت انسان در آن زمین خطرات مالی و جانی برای متصرفین گردد. از طرفی سیستم

توان تا حد زیادی گردد. بنابراین با خودکار شدن فرایند کنترل ضوابط ساختمانی میدسی میه و سوء رفتارهای مهنفساد، رشو

 ۷ تفاده از این اطالعات در بخشکنترل ضوابط را به صورت موثرتر به انجام رساند با اس از مشکالت نام برده کاست و  فرایند

مراحل کنترل ضوابط معماری توسط سازمان شهرداری و   4شکل  گردیده است. کردن این روند ارائه چارچوبی جهت خودکار

 دهد.مراحل کنترل ضوابط آتش نشانی توسط این سازمان را نشان می ۵شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Plug-in 
23 Georgia Institute of Technology 

 (,Malsane 2015و  ,Eastman et al 2009پذیری )های کنترل خودکار تطابقاطالعات مربوطه به پروژه. خالصه 2جدول 
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 در ایران ت کنترل خودکار ضوابط چارچوب پیشنهادی جه -7

های کنترل خودکار ضوابط در ایران، مزایای سیستم مندی از  های قبل و جهت بهرهسمتبا توجه به موارد بررسی شده در ق       

منظور خودکار کردن به گردد.دکار ضوابط ارائه میسازی سیستم کنترل خوهای پیشنهادی جهت پیادهاین بخش چارچوب در 

طور جداگانه ده است که هر کدام بهگرفته شدر نظر   IFCی  نویسی و استفاده از مدل داده  APIند کنترل ضوابط، دو روش  فرآی

  گردند.معرفی می

 

نشانیسازمان آتشدر  هابر روی نقشه نشانی. روند کنترل ضوابط آتش5شکل   

سازمان شهرداریدر ها ی بر روی نقشهمعمار. روند کنترل ضوابط 4شکل   
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 IFCی استفاده از مدل داده -1-7

ختمانی استفاده عات مورد نیاز برای کنترل ضوابط از مدل سااخوانی اطالمنظور فربه IFCی در این روش از مدل داده       

گردد، استفاده پشتیبانی می  BIMافزارهای  بسیاری از نرم ه توسط  بوده ک  24ی خنثییک فرمت داده  IFCگردد. از آنجایی که  می

موجود اشیاء  IFCهای ورد. طرح آفراهم میفزارها را اهای ساختمانی در تمامی این نرماز آن امکان فراخوانی اطالعات از مدل

نه   IFCاند. یک مدل کرده ت تعریفاین صنعافزارهای مربوط به  هندسی و ساخت را برای استفاده در نرمماری، مصنعت مع  رایج

وساز و های ساختهبندی، هزیندهد، بلکه مفاهیم انتزاعی مانند زمانتنها اجزاء ملموس مانند دیوار، در، مبلمان و ... را ارائه می

 .( ,200۱Yang and Li) دهدها مانند نام، هندسه و ... ارائه میشخصات آن ها و م... را نیز در قالب موجودیت

( XMLها به فرمت الکترونیکی قابل پردازش برای رایانه )به عنوان مثال  نامهمطابق با چارچوب پیشنهادی، ابتدا باید آیین       

شوند. دف کنترل خودکار ضوابط دسته بندی میهای مختلف و متناسب با هاساس شاخص این قسمت ضوابط بر  تبدیل گردند. در  

محور، ها ایجاد گردد. در این فرآیند تفسیر شینامهو از طریق پردازش ضوابط آییننویس  رنامهتوسط شخص ب  باید  2۵طرح قوانین

گیرد. در ار میمنظور تسهیل فرآیند تفسیر و ترجمه مورد استفاده قر  به،  Design Checkمشابه با اقدام صورت گرفته در پروژه  

برای فراخوانی اطالعات از مدل استفاده شده و پس از انتقال  IFCی مدل دادهاز  ی دیگر، مطابق با مطالب گفته شده،مرحله 

نتایج کنترل به کاربر گزارش داده  پذیرد. در آخرین مرحله،تمامی اطالعات به پایگاه داده، عمل کنترل ضوابط، صورت می

  .اختار کلی این فرآیند نشان داده شده استس ۶شود. در شکل می

 

 

 

 

 

 
 

  

 
24 Neutral Data Format 
25 Rule Schema 

 IFCل خودکار ضوابط با استفاده از فرمت . ساختار کلی سیستم کنتر6شکل 
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2-7- API نویسی 
API        کنند. به بیان ساده، یک افزار رابطه ایجاد میها بین دو نرمAPI  قسمتی از یک نرم افزار بوده که امکان دسترسی

کند. به عبارتی فراهم می  از سرور  یخاص  یهابخش  به    یرا با دادن دسترسها و یا ارائه خدمات  ا به دادهای دیگر رمستقیم برنامه

ای دیگر اجازه دهد این است که به برنامه  APIل از یک برنامه هستند. هدف اصلی یک از توابع مستقای  ها مجموعه  APIدیگر، 

 .(Kontomatik،  20۱۵) افزار، استفاده کندارد، بدون تاثیر گذاشتن بر آن نرمافزاری که از پیش وجود دتا از برخی از اجزای نرم

  BIMافزارهای  ورد استفاده قرارگرفته و از طرف بسیاری از نرمرده در صنعت مطور گستکه بهاستانداردیست    IFCکه  با این       

های خاص در زمینه ویژگی IFCرح استاندارد گردد، طرح بسیار ساختارمندی دارد. همچنین، در حال حاضر طپشتیبانی می

باشد. ارای نقص میاند، دمه شدههای اشیا ضمیکه به کالس  ”Propertyset“های غنی از  ط ساختمانی و مجموعه مشخصات ضواب

شود ی، احساس مIFCها بدون تحمل کردن طرح بسیار ساختارمند  بنابراین نیاز به یک روش موثرتر برای دسترسی بهتر به داده

(20۱۵ Malsane, .) 

مناسب برای کنترل  ها به منظور کنترل خودکار ضوابط، ابتدا ضوابط API هادی برای استفاده ازمطابق با چارچوب پیشن       

گردند، سپس منطق حاکم بر هر ضوابطه استخراج شده و در پایگاه ترهایی مشخص، انتخاب میخودکار، پس از طی کردن فیل

(، Navisworksعنوان مثال    )به  BIMافزارهای  نرمی از  به یک  APIی بعدی، از طریق اضافه شدن  گردد. در مرحلهداده ذخیره می

گردد. سپس اطالعات استخراج شده از مدل با ضوابط تفسیر ایگاه داده ذخیره مینی استخراج شده و در پ اطالعات مدل ساختما

 آیند نشان داده شده است.ساختار کلی این فر  ۷گردد. در شکل  به کاربر ارائه می  شده به زبان رایانه، مقایسه شده و گزارش نهایی

 

 نویسی APIکلی سیستم کنترل خودکار ضوابط با استفاده از ساختار . 7شکل 
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 نتیجه گیری  -8

صورت  باشد. انجام این کار بهمهم و حساس در فرایند تحویل پروژه می یها یک مرحلهنامهیینپذیری با آکنترل تطابق       

میزان قابل توجهی   ی این موارد را بهتواند همهاشد و خودکار کردن آن میبگیر و مستعد اشتباه میبر، وقتدستی فرآیندی هزینه

های ی پلتفرمهمه  باشند ولی همچناننترل ضوابط در حال توسعه میهای کهاست سیستمکه سالخشد. از طرفی با اینبهبود ب

های با توجه به قابلیت Solibri SMCها، کنند. از میان این پلتفرمموجود محدود به مواردی هستند که خودشان پشتیبانی می

محیطی باز برای نوشتن ضوابط جدید، گیرد ولی به علت عدم دارا بودن مید، به طور گسترده مورد استفاده قرار زیادی که دار

 باشد.دارای محدودیت می

 وجه شود:د به موارد زیر تشده برای ایجاد یک سیستم کنترل خودکار موفق بایهمچنین مطابق با مطالعات انجام      

ضوابط   شود و بایدباشند در نظر گرفتهبه یکدیگر میختی و پیچیدگی متفاوت نسبت این حقیقت که ضوابط دارای س •

 (.,Solihin et al 20۱۵شوند )بندی متناسب با میزان پیچیدگی دسته

ی استانداردی از  و ترجیحا مجموعه سازی استاندارد ی مدلباید قابل اطمینان بوده و یک شیوه BIMهای داده •

 (. ,Solihin 20۱۵باشد )ورد نیاز میهای اشیا مکتابخانه

رد استفاده قرار می گیرد، نیاز به یک روش موثرتر برای  ور گسترده در صنعت موطاستانداردیست که به  IFCکه با این •

 (.,Solihin 20۱۵شود. )، احساس میIFCها بدون تحمل کردن طرح بسیار ساختارمند ی بهتر به دادهایجاد دسترس

حضور افراد آگاه و  ها، همچنان نیازمندنامهپذیری ضوابط آیینودکار تطابقدر زمینه کنترل خهای موجود سیستم  •

ه فرمت قوانین قابل پردازش برای رایانه می باشد. ها بزبان انسانین نوشته شده بهخبره در این زمینه برای تبدیل قوان

ها رسانیزروییرات مداوم هستند، نیاز است تا تمامی بهروز کردن قوانین، که در طول زمان در معرض تغبرای به   از طرفی

 (.,Dimyadi et al 20۱3شود )خودکار شدن این فرآیند میبه نیمه جام شود. این امر تنها موجببه صورت دستی ان

وابط، بین ضبرای کل روند صدور پروانه و علی الخصوص قسمت کنترل  در این مقاله نیز، ابتدا با مقایسه زمان الزم       

دهند، سودمندی می هایی که به صورت سنتی و دستی انجامکشورهایی که این فرآیند را به صورت خودکار انجام داده و کشور

های مورد سازی پلتفرمپیاده برده در جهتی کنترل خودکار ضوابط بررسی گردید و با توجه به موانع نامهابه کارگیری سیستم 

عرفی گشتند. هرکدام از های کنترل خودکار ضوابط در ایران مسازی سیستمچوب پیشنهادی برای پیادهاستفاده در دنیا، دو چار

 ند.سازمان استفاده کننده از آن و امکانات موجود، مورد استفاده قرار بگیر جه به اهداف مورد نظرتواند با توها میاین چارچوب 

 

 تشکر و قدردانی 

نشانی و ان آتشنت محترم پیشگیری و حفاظت از حریق سازمب قدردانی و تشکر خود را از معاونویسندگان این مقاله مرات       

تهران، جناب آقای   ۱2ب آقای مهندس قدیری، معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری منطقه  خدمات ایمنی تهران، جنا

خانم مهندس سوری به جهت همکاری  ، سرکار۱204ات الکترونیک شهر کد رشناس محترم دفتر خدممهندس صالحی و کا

 دارند.ویسندگان مقاله، اعالم میبرده و پاسخگویی به سواالت نهای نامنآوری اطالعات از سازماصمیمانه جهت جمع 
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 چكيده

ساز بیش از دو دهه است که و های ساخت ( برای طراحی و اجرای بهینه و پایدار پروژه BIMساختمان )سازی اطالعات  مدل 

های بازیافت و تکرار در  وری، پایداری زیرساخت، کیفیت، کاهش هزینهفزایش تولید، بهره این صنعت را منقلب کرده و ا

سازی اطالعات در  زافزون استفاده از فناوری مدل سازی را به همراه داشته است. امروزه با گسترش روصنعت ساختمان 

ا به کار گرفته شود و همچنان  طورجدی و مؤثر در کشور مراسر دنیا، این فناوری تاکنون نتوانسته بهوساز در س صنعت ساخت 

را ندارند    BIMکارگیری  های ساختمانی یا دانش و شناخت کافی برای بهمانده است. اکثر شرکت کاربرد باقیناشناخته و کم

مناسب ندارند و یا انگیزه و عالقه کافی برای استفاده از آن   هایو یا امکان استفاده آن را به دلیل عدم وجود زیرساخت 

نظر به اینکه استفاده از کامپیوترها منجر به افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه  شود.ها دیده نمیمدیران شرکت توسط 

های  نامه نیافته درزمینه تسهیل کنترل ضوابط آییکنترلی خواهد شد، تجربه کشورهای توسعه فرآیندهای تکراری و 

خواهیم  در این پژوهش میشده است.    (Revitنظیر رویت )  یافزارهای کامپیوتر ها با نرمنامه ساختمانی باعث پیوند این آیین 

کارگیری اطالعات طراحی در چهارچوب  چگونگی به برآورد هزینه کنیم و به بررسی BIMبهای ابنیه و با تطبیق فهرست 

در محیط  بها،نهایت با استفاده از رویکرد کاربرد تلفیقی اطالعات طراحی، سیستم فهرست بها ابنیه بپردازیم. درفهرست 

BIM    پژوهش    یینتایج نها  .باشیممی به دنبال بهبود فرآیند برآورد هزینه پروژه در فاز شروع پروژه و در حین اجرای پروژه

و دقت و   د و باعث افزایش چشمگیر سرعتبها دارشده با فهرستطراحی  (Templateچارچوب )نشان از تطبیق کامل 

 شود. بهینه شدن طراحی می

افزار  بها ابنیه، تغییرات طراحی، نرم برآورد هزینه، فهرست چارچوب  (،  BIMسازی اطالعات ساختمان )مدل کلیدی:    گان واژ

 . پایدار  وسازساخت   هایروژه (، پRevitرویت )
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 مقدمه -1
سازی تمام اعضای تیم پروژه الزامی است، مدلای دارد تعامل مؤثر بین  ت چند رشتهبا توجه به اینکه صنعت ساختمان ماهی

)نعمتی و همکاران،   تازگی وارد ادبیات مدیریت پروژه و ساخت شده استاطالعات ساختمان مفهومی است که در جهت این امر به

ز ازجمله معماری، مهندسی عمران، فناوری وساهای درگیر در ساختسازی اطالعات ساختمان توجه اکثر رشته مدل .(۱3۹۵

سازی اطالعات ساختمان روشی سریع و با حال مدلیریت پروژه را به خود جلب کرده است. باایناطالعات و ارتباطات و مد

معرف یک سیستم بر   BIM. (۱3۹3)محسنی و همکاران،    رودر مدیریت طراحی و ساخت به کار میاثرگذاری است که بیشتر د

های سازه و حتی ه قبل از شروع مراحل ساخت تمام اطالعات مربوط به طراحی، محاسبه، سیستمتکنولوژی اطالعات است کپایه  

کند تا نتایج طراحی به تیم طراحی و فنی پروژه کمک میسازی کرده و  بعدی از ساختمان شبیه انرژی بنا را در قالب یک مدل سه

سازمان و مدیریت،  (.۱3۹3فر و ارزاقی، )سعادت شده مشاهده و بررسی نمایندزیساو محاسبات خود را در یک نمونه شبیه 

ذینفعان(، طرز ) یتجاری افزار و ابزار، استراتژی، سازمان، منابع، شرکاذهنیت و فرهنگ، ساختار اطالعات و جریان و ابزار و نرم

.  (Won and Lee, 2016)  هستند BIMاندازهای چشمترین و استانداردهای باز از مهم فکر، فرهنگ، آموزش، جریان اطالعات

دارای یک مدل و یا پایگاه داده است. اشتباه دیگر است که  BIMها فرض کنیم که ترین اشتباهات این است که آناز معمول

  . ( Fazli et al, 2014) چنین نیستکه ایناست درحالی بدون خطا BIMکنند که معموال متعهد است که مردم تصور می

 اثرات و آیندمی جودو به پروژه از مرحله هر در تغییرات. است ناپذیراجتناب هاپروژه اکثر در ساختمانی هایپروژه در تغییرات

استفاده   چراکهسازی اطالعات ساختمان دارند  وساز تمایل زیادی به استفاده از مدلهای ساختشرکترو  ازاین  دارند.  توجهیقابل

سازی اطالعات مدلهزینه فرآیندهای تکراری و کنترلی خواهد شد. به افزایش سرعت، دقت و کاهش از کامپیوترها منجر 

ذینفعان  بین بیشتر هرچه هماهنگی جادیا بر عالوهکند و می فراهم را تغییرات عواقب وتحلیلتجزیه و ارائه امکانساختمان 

 اقدام هاآن  رفع جهت در و نموده بینیپیش اجرا از قبل ار طراحی مشکالت تا کندمی مکک معماران طور خاص بهبه پروژه،

 (.۱3۹۷نمایند )حجت پناه و همکاران، 

سازی اطالعات ساختمان دارند. وساز تمایل زیادی به استفاده از مدلهای ساختدر حال حاضر در سراسر جهان، شرکت

وری، کارایی، ارزش تا باعث افزایش بهره روی کار استوری نیساختمان قادر به پر کردن شکاف بهرهسازی اطالعات مفهوم مدل

 های چرخه عمر پروژه، زمان مصرف از طریق افزایش همکاری و ارتباط ذینفعان یک پروژه شود.ها و کاهش هزینهزیرساخت 

شد. این باهم کل فرآیند ساخت با تمام اجزاء آن می، ذخیره اطالعات مCAD متعارف بعدیسهبا یک مدل  BIM تفاوت مدل

ات مصالح )وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت در برابر حریق، راهنمای نصب و مونتاژ، اطالعات شامل مواردی از قبیل مشخص

در (. ۱3۹۶ن، زاده و همکارافرج، اطالعات قیمت اجزاء( خواهد بود )خدمات گارانتی محصوالت، الزامات نگهداری و تعمیرات

کارهایی در حال اجرا است و شده است چهچه مقدار کار انجام توانید ببینید کهراحتی میه بهطول طراحی و ساخت، مدیر پروژ

 .(۱3۹۷زاده و همکاران، )فرج باشددارد، که نتیجه آن کنترل بهتری بر پروژه می وبودجهبرنامهتری از ارزیابی دقیق

 BIMبعد پنجم در  عنواندهد. آنچه بهها را نیز مینهاین است که به شما اجازه برآورد هزی BIMترین مزایا یکی از مهم

کار طراحی ها را بر اساس اطالعاتی که در پسهزینه BIMشهرت یافته است در حقیقت همین مطلب است. برای این منظور 

د در پروژه را دهد که اطالعات موجوبه شما این اجازه را می BIMافزارهای تحت نرم کشد.ساختمان موجود است، به تصویر می

عناصر ساختمانی  (،3D)صورت جداگانه در ابعاد مختلف پروژه، بعد سوم ها را بهراج کرده و آنها استخصورت کامل از نقشهبه
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مواردی که گیری از یک دستور در اختیار داشته باشید.  ها را تنها با بکارهزینه (5D)ریزی بعد پنجم و برنامه (4D) بعد چهارم

 :(Smith, 2015) گیرد به شرح ذیل استموردتوجه قرار می BIM ز مدلد، یعنی بعد هزینه ادر این بع

 ( از آغاز فاز اجرا شی)پ  شدهیطراح یمدل ذهن یبر مبنا هانهیزمان هزهم نیتخم •

 شدهتر از موارد خواسته و کامل ترقیهر چه دق نیاجزاء مختلف و تخم یهانهیهز کیتفک ییتوانا •

 آمدهدستبه جینتار اساس ارزش ب یمهندس •

 (یمنظور استفاده در موارد مشابه )مستندسازاز موارد فوق به یهاداده گاهیدست آوردن پا به •

متره  اتیعمل یاست، اجرا  کیهوشمند با اعضا پارامتر هایی، مدلBIM یشده در ابزارهاساخته  یهامدل کهییازآنجا •

 .باشدیکد م هاینقشه از تر مراتب آسانها بهمدل نیو برآورد از ا

دارای جزئیات بیشتر و دقتی باالتر  BIM وسیله ابزارهایدهد که متره پروژه بهآمده از تجارب اخیر نشان میدستنتایج به

انجامد. این در حالی است که استفاده صحیح از این ابزارها هش هزینه و زمان صرف شده میهای سنتی بوده و به کااز سیستم 

موارد ذیل اشاره نمود   توان بههای مهم این مدل میپذیر است. از قابلیتسط افراد متخصص و آگاه به ترفندهای آن امکانتنها تو

(Smith, 2014 :) 

 ریزی و بودجه آن پروژه در برنامه نشان دادن تأثیر ناشی از تغییرات بر روی یک •

 های نیروی کاروری کار و دادههای، نرخ بهرهای هزینهدهی پایگاه اطالعاتی با دادهسازمان •

 گرفته برای کارفرماهای انجامهزینه فراهم آوردن برنامه •

 مطلوبی نهایی و های چندگانه برای کارفرما جهت مقایسه با هزینه فراهم آوردن تخمین •

 هاآن های مختلف طراحی و امکان مقایسههای نهایی برای گزینهتصویرسازی هزینه  •

 های در دست طراحی و اجراهای گذشته در پروژهبه پروژههای مربوط داده سهولت استفاده از •

 نشدهبینیپروژه در صورت اعمال تغییرات پیش ریزی زمان و هزینهتسهیل نمایش تغییرات پدید آمده در برنامه •

ی نیروی ورخ بهرهو ثبت نر …های مربوط به نیروی انسانی، باالسری و دهی اطالعات مزبور به هزینهامکان سازمان •

 انسانی پیمانکار

 هاهای واردشده به مدل توسط یکی از گروههای درگیر در پروژه از دادهی کلیه گروهامکان استفاده •

خمین هزینه است. درواقع این مدل روشی جدید برای کارفرمایان و ذینفعان پروژه های بر پایه تاین مدل فراتر از مدل

 Revitافزار  در این پژوهش با استفاده از نرم  .آوردند پروژه را به شکل تصویری مجازی به ارمغان میباشد که اطالعات ارزشممی

به دنبال ارائه یک روش برای برآورد هزینه پروژه بر  در ایران است، BIMافزارهای مبتنی بر نرم نیترشدهشناختهکه یکی از 

 هستیم. ۱3۹۶بهای ابنیه سال مبنای فهرست

 حقیق روش ت -2

روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است. دستیابی به 

شناسی درست صورت پذیرد. درواقع اعتبار پژوهش به جهت شود که با روشهای علم یا شناخت علمی زمانی میسر میهدف

اساس نوع  تحقیق حاضر برشوند. تقسیم میکمی و کیفی  هدودستبه تحقیقات روش پژوهش است نه صرفا موضوع پژوهش. 
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بندی ولویتویژه در بخش اها بهشده و تحلیلبررسی به این دلیل که جهت پاسخ به سؤاالتی مانند چه قدر و چه میزان استفاده

 شود.عددی هستند تحقیق کمی محسوب میفراوانی وقوع انواع تغییرات 

 هاداده گردآوری شیوه و هدف مبنای بر واقعیت، به دستیابی برای علمی جستجوهای ایراهنم عنوانبه تحقیق هایروش

 تحقیقات -3 کاربردی، تحقیقات -2بنیادی،  تحقیقات -۱اند از هدف عبارت مبنای بر تحقیق هایشوند. روشمی بندیطبقه 

برآورد هزینه پروژه بر  تحقیق، انجام از هدف کهن یا توجه با و تعاریف به با توجه ترتیباینبه (۱3۷۶یین رابرت، ) ای؛توسعه 

 .شودمی محسوب ایکاربردی و توسعه هدف ازنظر پژوهش این لذا ،است BIMبر مبنای  ی ابنیهبهافهرستمبنای 

ای پژوهشگر، بررسی و تحقیق در روش کتابخانهباشد. ای و پرسشنامه میهای پژوهش روش کتابخانهروش گردآوری داده

و در بعضی دهد ها، مقاله و آگاهی از تحقیق دیگران انجام میها، ژورنالناگون مثل کتابا از راه مطالعه مآخذ و مراجع گوخود ر

در تحقیقاتی که ماهیت اما  ای استهای تحقیق کتابخانه، از آغاز تا انتها متکی بر یافته روش زنظرا پژوهشموضوع  تحقیقاتاز 

ای این . مزایای روش کتابخانهای در تحقیق خود هستنداز کاربرد روش کتابخانه  به استفاده  ققان ناگزیرای ندارند نیز محکتابخانه

توان از اشکاالت عمده این روش می  شود.جویی میدر وقت صرفهچنین  و هم  ستواسطه موجود بودن اطالعات ارزان ابهاست که  

آوری اطالعات در تحقیقات عنوان یکی از ابزارهای جمعپرسشنامه به  شد.بامی  کافی  دسترس نبودن اطالعات  ناقص بودن و دربه  

های گوناگون، نظر و بینش و گیری از مقیاسهای هدفمند که با بهرهای از پرسششود که عبارت است از مجموعهمحسوب می

یم ارهای رایج تحقیق و روشی مستقتوان گفت پرسشنامه یکی از ابزدهد. درواقع میدیدگاه فرد پاسخگو را موردسنجش قرار می

اصی مورد ها و عقاید فرد را در ارتباط با موضوع ختوان عالیق، نگرشهای پژوهش است. از طریق پرسشنامه میبرای کسب داده

 .(۱3۷۹)خاکی،  ارزیابی قرارداد

 پژوهش در .باشند ترک شم صفت یک دارای حداقل که واحدها یا و افراد از ایمجموعه  از است عبارت آماری جامعه یک

  زمینه  در که طراحانی و کارشناسان مشاوران، از اعم معماری و عمران مهندسان از ایمجموعه دربرگیرنده آماری جامعه حاضر

 فعاالن  همچنین  .اندشدهانتخاب  افراد  بودن  دسترس  به  توجه  با  و  هستند  فعالیت  به  مشغول  تهران  طراحی و ساخت ساختمان در

 تحقیق  گیریتصمیم مسئله خبرگان عنوانبه  تهران در هااساتید دانشگاه و هاسرپرست پروژه، مدیران قبیل از سازوساخت  حوزه

درواقع  شوند.می گرفته نظر درهای مختلف ساختمان فراوانی وقوع انواع تغییرات در پروژه فاکتورهای به امتیازدهی خصوص در

 .آوری کردیمو نظر خبرگان را جمعدر این پژوهش به دنبال آمارگیری نبودیم 

 نمونه انتخاب احتمالی، نحوه یرغ  گیرینمونه روش و احتمالی گیرینمونه روش: از اندعبارت گیرینمونه هایروش  انواع

 در خبرگان تجربه و محقق شخصی تجربه اساس بر یعنی قضاوتی و احتمالی غیر گیرینمونه  صورتبه این پژوهش در آماری

 تصمیم، کیفیت مسئله، دامنه و هدف به وابسته شدهانتخاب افراد تعداد .باشدمی افراد بودن دسترس به توجه با و شپژوه این

  دادن  قرار موردتوجه با .است پاسخ پذیرش و دسترس در منابع و هاداده آوریجمع زمان مطالعه، اداره در تحقیق تیم توانایی

 معموال مرتبط، هایپژوهش دیگر در محققین گفته طبق .باشدمی نفر 20 پژوهش نیا در کنندگانشرکت تعداد ذکرشده موارد

 جدیدی  اطالعات و شده تکراری هاپاسخ هاآن افزایش با و است کافی اطالعات ارائه برای نفر 20 تعداد حدوداً گرفتن نظر در

  مسئولیت  نوع و تحصیالت سطح از متشکل هاپرسشنامه دهندگانپاسخ مشخصات و جدول زیر اطالعات شود. درنمی اضافه

های یکی از محدودیت  .است  شدهفرستاده  آماری  جامعه  خبره  افراد  از  نفر  20  تعداد  برای  هاپرسشنامه  .است  شدهبیان  هاآن   اجرایی

 اجتناب پژوهش تعداد محدود افراد آشنا و مسلط به موضوع تحقیق است. غیرقابل
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 دهندگاناطالعات و مشخصات پاسخ (1)جدول 

 مدرک تحصیلی
  دکترا و باالتر  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

نفر 4 - نفر ۱4  نفر 2    

 سنوات کار
سال 5زیر  سال 5-10  سال 10-15  سال 15-20  به باال سال 20   

نفر 4 نفر ۶  نفر ۶  نفر 2  نفر 2   

 رشته تحصیلی
 سایر برق مکانیك معماری عمران

نفر ۹ نفر ۹  نفر ۱  نفر ۱    

 BIM آشنایی با

   زیاد متوسط  کم

نفر ۶ نفر ۸  نفر ۶     

 زمینه کاری

  سایر پیمانکار کارفرما مشاور

نفر ۷ نفر ۵  نفر ۵  نفر 3    

 رده سازمانی

  سایر کارشناس مدیریت میانی  مدیریت ارشد 

نفر ۱ نفر 3  نفر ۱0  نفر ۶    

 

 بحث  -3

 هاآنالیز پرسشنامه - 1- 3

سازی سازی و شبیه ( قابلیت مدلStructureای )( و سازهArchitectureدر قسمت معماری ) (Revit) رویت افزارنرم

اجزای زیر را دارد: دیوار، در، پنجره، سقف، کف، ستون، تیر، خرپا، بادبند، پی. همچنین انواع تغییرات معماری را با توجه به 

 ب(کم کردن قبل از ساخت )بدون تخری -2 اضافه کردن -۱ی کرد:بندتوان به پنج دسته، دستهمی Revitافزار های نرمقابلیت

های با این ترتیب با توجه به قابلیت،  جاییجابه  -۵  تغییر متریال  -4  کاری(کم کردن بعد از ساخت )همراه با تخریب یا دوباره  -3

در پژوهش جواب بدهند.  سؤاالت شوندگان خواستیم بهپرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت تهیه شد و از پرسش Revitافزار نرم

ای از مهندسان عمران و معماری اعم از مشاوران، کارشناسان و طراحانی که در زمینه  نده مجموعهحاضر جامعه آماری دربرگیر

اند. با توجه به اینکه شدهطراحی و ساخت ساختمان در تهران مشغول به فعالیت هستند و با توجه به دسترس بودن افراد انتخاب

است که بیشترین میزان انواع تغییرات    Revitافزار  سازی با نرمهخروجی پرسشنامه یکی از اجزای ساختمانی قابل طراحی و شبی

ها را جویا شدیم تا نتیجه حاصل لذا در این پژوهش به دنبال آمارگیری نبوده و صرفا به سراغ خبرگان رفته و نظر آن را دارد،

 شود.
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ها در تهران ها و اساتید دانشگاهساز از قبیل مدیران پروژه، سرپرستوفر فعاالن حوزه ساختن 20پس از نظرسنجی از 

بر پایه طیف  ۵تا  ۱های هر شخص در دو جدول زیر قرار گرفت، که اعداد پرکننده هر جدول اعداد عنوان خبرگان، پاسخبه

 باشد:لیکرت می

 درصد وزنی انواع تغییرت (2)جدول 

جاییجابه ریالر متتغیی   اضافه کردن کم کردن بدون تخریب  کم کردن همراه تخریب 

0.27 0.2۹ 0.0۸ 0.۱۹ 0.۱۷ 

پس از محاسبه وزن هر یک از انواع تغییرات، امتیاز تغییرات هر یک از اعضای ساختمان نیز بر اساس طیف لیکرت از  

ها جمع شد. و مجموع پاسخای هر پرسشنامه محاسبه  درنهایت مجموع وزنی بر  ؛ وها استخراج و وارد جدول زیر گردیدپرسشنامه

شده ها امتیاز محاسبهبندی همه پرسشنامهو با جمع  است  ۵و حداکثر    ۱یهی است مجموع وزنی تغییرات برای هر عضو حداقل  بد

 تواند باشد.می ۱00تا  20از 

 ها به طیف لیکرت و محاسبه مجموع وزنیتبدیل پاسخ( 3)جدول 

 پی بادبند  خرپا تیر ستون  کف سقف  پنجره در دیوار  زا ساختماننوع تغییر / اج

 20 3۷ 3۷ 4۶ 3۷ 2۹ 30 ۶2 ۶2 ۷۸ جاییجابه

 20 32 20 2۸ 22 22 24 ۵۱ 4۹ ۵۶ اضافه کردن

 20 34 3۵ 42 4۶ 20 20 ۵0 ۵4 ۶۹ کم کردن بدون تخریب 

 20 20 22 2۱ 20 2۱ 2۱ 3۵ 3۵ 4۷ کم کردن همراه با تخریب

 20 20 20 2۹ 2۹ 42 3۹ ۶4 ۶۶ ۸2 لتغییر متریا

 صورت زیر است: پرسشنامه به 20مجموع وزنی برای 

 مجموع وزنی تغییرات اجزای ساختمان (4)جدول 

 پی بادبند  خرپا تیر ستون  کف سقف  پنجره در دیوار  

 20 2۹.2۹ 2۷.۶ 3۵.2۵ 32.4۸ 2۹.23 2۸.۹۷ ۵۶.2۷ ۵۷.2۷ ۷۱.23 مجموع وزنی:

 پردازیم.و در ادامه پژوهش به بررسی دیوارها می امتیاز را دارندیشترین ب ۷۱.23ا با امتیاز ترتیب دیوارهاینبه
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 بهاتحلیل فصول مرتبط با دیوار در فهرست   - 3-2

پردازیم. بها میازاینکه مشخص شد دیوار بیشترین میزان تغییرات را دارد، به بررسی فصول مرتبط با آن در فهرستپس

بها قیمت واحد آجرچینی و مالت در فصل یازدهم، آجرکاری و اندود روی آن. در فهرستاز: آجر، مالت و  شدهدیوار تشکیل 

 و اندود در فصل هجدهم، اندودکاری و بندکشی، آمده است. ریزیشفته 

 ریزیفصل یازدهم، آجرکاری و شفته  - 3-2-1

 ت:بها آمده است به شرح زیر اسنکاتی که در مقدمه فصل یازدهم فهرست 

متر است، منظور از ضخامت یک و نیم آجره، سانتی x ۱0 x 2۱ ۵.۵عاد آجر فشاری در این فصل، حدود منظور از اب -۱

 متر است.سانتی ۱۱متر و نیم آجره، حدود سانتی 22متر، یک آجره، حدود سانتی 3۵حدود 

ر به این موردتوجه داشت  ر زمان طراحی دیواشود و باید دبها مشخص میترتیب ضخامت دیوارها با توجه به فهرست اینبه

 شود.افزار اشاره میکه در ادامه به بررسی طراحی دیوار در نرم

صورت مترمربع است، باید ها بههایی که ردیف آن، به آجرکاری ۱۱0۸۱0منظور پرداخت اضافه بهای موضوع ردیف به -2

شود، اما در ادامه مفصل بررسی می ضافه بهاا مکعب تبدیل شود.واحد مترمربع با توجه به ضخامت آجرچینی مربوط، به متر

 شود:صورت مترمربع است به مترمکعب با توجه به فرمول زیر انجام میهایی که بهتبدیل قیمت ردیف

 

شوند های این فصل، هزینه تهیه و کارگذاری قطعات فلزی که طبق نقشه و مشخصات در آجرچینی مصرف میدر ردیف  -3

 شود.آن جداگانه پرداخت می ر نشده است و بهایمنظو

صورت دوجداره منظور کنترل تبادل حرارتی و برودتی به، دیواری است که به۱۱0۸0۹منظور از دیوار دوجداره در ردیف    -4

ت درون آن شود، باید کامال از مصالح بنایی خالی بوده و از ریختن مالشود. بین دو جدار دیوار که همزمان چیده میاجرا می

ی شود. هزینه قطعات اتصالی مورداستفاده در بین دو دیوار و بهای هر نوع عایق مصرفی در قیمت واحد منظور نشده و جلوگیر

 جداگانه قابل پرداخت است.

که اجرای دیوار یا نماچینی در ضخامت یک آجر و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام درصورتی  -۵

ترتیب باید از ابتدا و هنگام طراحی تغییر قیمت را هم لحاظ اینبه شود.یمت ردیف مربوط اضافه مید، چهار درصد به قشومی

 پردازیم.کنیم که در ادامه به بررسی آن می

ی بیندار پیشعنوان ردیف ستارهکارهای آجری با آجرنسوز، با توجه به نوع آجر و مالت مربوط در هنگام برآورد به -۶

سازی لحاظ مورد را باید در مدل  ۶مورد فوق در رابطه با دیوارها بود. این    ۶ورد که در مقدمه این فصل آمده بود  م  2۱از    شود.می

 کند.هایی ایجاد میها هم محدودیتکنیم. همچنین در طراحی
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کلی  ها در چهار دستهمآیتم است. آیت ۵۷رسد. این فصل شامل پس از مقدمه نوبت به جدول و شرح فصل یازدهم می

 اضافه بها -4نماسازی  -3ریزی شفته -2آجرچینی  -۱بندی کرد: توان تقسیممی

با توجه به اینکه دیوارها بیشترین تغییرات را داشتند، صرفا قسمت آجرچینی و سپس اضافه بهاهای مربوط به آن را بررسی  

عب است، همین تفاوت کار برآورد هزینه را دشوارتر و برخی دیگر مترمکها مترمربع  کنیم. باید توجه شود واحد برخی از آیتممی

 شود.صورت مفصل بررسی میسازی بهکند که در قسمت مدلمی

 بندی کرد:توان به چهار دسته تقسیم های مربوط به آجرچینی را با توجه به نوع آجر میآیتم

 آجر ماسه آهکی ۱۱0۱۱0تا  ۱۱0۱0۱از آیتم  -۱

 آجر فشاری  ۱۱02۱2تا  ۱۱020۱از آیتم  -2

 بلوک سفالی ۱۱0403تا  ۱۱040۱از آیتم  -3

 دار آجر ماشینی سوراخ  ۱۱0۵04تا  ۱۱0۵0۱از آیتم  -4

 آجرچینی با آجر ماسه آهکی  - 3-2-1-1

مالت  -3مالت باتارد  -2مالت ماسه سیمان  -۱کنند: های آجر ماسه آهکی از سه نوع مالت مصرفی استفاده میآیتم

آیتم اول که امکان افزایش ضخامت   3باشد. در  ها هم یک و نیم آجره، یک آجره، نیم آجره و تیغه آجری میضخامتآهک.    ماسه

شده است ها که ضخامت مشخصمتر یا یک و نیم آجره را دارد قیمت واحد مترمکعب است ولی در بقیه آیتمسانتی 3۵بیش از 

 باشد.قیمت واحد مترمربع می

 ا آجر فشاریچینی بآجر - 3-2-1-2

مالت  -3مالت باتارد  -2مالت ماسه سیمان  -۱کنند: های آجر ماسه فشاری از چهار نوع مالت مصرفی استفاده میآیتم

آیتم اول که  4باشد. در ها هم یک و نیم آجره، یک آجره، نیم آجره و تیغه آجری میمالت گل آهک. ضخامت -4ماسه آهک 

ها که متر یا یک و نیم آجره را دارد قیمت واحد مترمکعب است ولی در بقیه آیتمانتیس 3۵ز امکان افزایش ضخامت بیش ا

 باشد.شده است قیمت واحد مترمربع میضخامت مشخص

 آجرچینی با بلوک سفالی  -3-2-1-3

و  ع است شود. برخالف آجرهای دیگر ضخامت آن متنو برای بلوک سفالی فقط از یک نوع مالت ماسه سیمان استفاده می

باشد. الزم به ذکر است که قیمت واحد با توجه به تغییر ضخامت مترمکعبی بندی بر اساس ضخامت در سه آیتم میدسته 

 شود.محاسبه می

 دارآجرچینی با آجر ماشینی سوراخ - 3-2-1-4

ت ماسه سیمان. از مال  های بیشترشده است و در ضخامتوخاک استفادهدر آجرچینی با آجر ماشینی برای تیغه از مالت گچ

 شود.صورت مترمکعبی لحاظ میمتر و بیشتر هم قیمت بهسانتی 3۵های برای ضخامت
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 فصل هجدهم، اندودکاری و بندکشی  - 3-2-2

 بها آمده است به شرح زیر است:نکاتی که در مقدمه فصل هجدهم فهرست

شده و برای صعوبت اجرای فصل مشترک، پخی  گیریهشود اندازها، سطح کاری که از اندود پوشیده میدر اندودکاری -۱

ترتیب چون اضافه بها این به  شود.شده، اضافه قیمتی پرداخت نمیبینیها پیشجز آنچه در ردیفها، بهها و یا چفتیا گردی نبش

 گردد.راحتی محاسبه میدر نظر گرفته نشده است، محاسبه قیمت نهایی به

گونه اضافه پرداختی ها، هیچمنظور اندودکاری روی آنوح بتنی و بتن مسلح( بهاز سط برای زخمی کردن سطح )غیر -2

 ها لحاظ شده است.با توجه به اینکه اضافه بها در نظر گرفته نشده پس هزینه آن در خود آیتم شود.انجام نمی

دهد، جزو سطوح قائم و در یل میدرجه یا کمتر تشک 30در اندودکاری، سطوح مورب یا قوسی که با سطح قائم، زاویه    -3

بندی درجه یا قائم دسته 30ترتیب تمامی سطوح بر اساس زاویه اینبه غیر این صورت، جزو سطوح افقی محسوب خواهد شد.

 دار در نظر گرفته نشده.شوند یا افقی و آیتمی برای اندودکاری شیبمی

ترتیب هزینه هر آیتم درواقع مجموع هزینه مصالح اینبه ت.های این فصل هزینه تهیه مصالح منظور شده اسدر ردیف -4

 و دستمزد کارگر برای انجام آن فعالیت است.

درصد و چنانچه در  ۱0وخاک یا سیمان در روی سطوح ساده رابیس انجام شود، اضافه بهایی معادل چنانچه اندود گچ -۵

تغییر در روش اجرا  شود.های مربوط به اندود اعمال میردیفای درصد به به 30سطوح دکوراتیو انجام شود اضافه بهایی معادل 

شده است. باید در نظر داشت با در نظر گرفتن صورت اضافه بها در نظر گرفته شود که بهیا صعوبت اجرا باعث افزایش قیمت می

 شود.اضافه بها درواقع انگار آیتمی جدید ایجادشده. در ادامه مجدد اضافه بهاها بررسی می

های اندود قائم مدنظر است و اندودکاری زیر سقف و سطوح توجه به اینکه بحث بر روی دیوارهاست، در این فصل آیتم با

متر سانتی 2.۵وخاک به ضخامت اندود گچ ۱۸0202های های اندود قائم هم آیتمافقی در نظر گرفته نشده است. از بین آیتم

برای  ۱:4متر روی سطوح قائم با مالت ماسه سیمان سانتی 2خامت حدود ه ضاندود سیمانی ب ۱۸0304روی سطوح قائم و 

 شده که شرح آن در ادامه آمده است.سازی در نظر گرفتهمدل

 دارهااضافه بها و ستاره  -3-2-3

از یک و این مشخصات، مطابق با هیچ ای موردنیاز استبعضاً برای انجام بخشی از کارها، مشخصات فنی و اجرایی ویژه

ها، تهیه و در انتهای گروه مربوطه، با شماره ردیف بها نیست. در این موارد شرح ردیف مناسب برای آن فعالیتهای فهرستردیف

بها هایی که در فهرستشوند. ردیفدار نامیده میهای ستارهها، با عالمت ستاره مشخص و ردیفشود. این ردیفجدید درج می

تر گفته شد فقط طور که پیشبها هماناین دو فصل از فهرست در شوند.دار محسوب میتارهز سبدون بهای واحد هستند، نی

 دار است.آجرنسوز ستاره 
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بها برای آن شود و در فهرست تغییر در روش اجرا یا صعوبت اجرا یا تغییر و بهبود مصالح مصرفی باعث افزایش قیمت می

شده است. اضافه بها اضافهوان گفت انگار یک آیتم جدید با قیمت جدید به فهرستتیشود. درواقع ماضافه بها در نظر گرفته می

 شویم به شرح زیر است:رو میها روبهبهاهایی که در فصل یازدهم با آن

شود، که اجرای دیوار در ضخامت یک آجر و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام میدرصورتی -۱

صورت مترمربعی لحاظ شده است شود. برای ضخامت یک آجر و کمتر قیمت بهمت ردیف مربوط اضافه میقی چهار درصد به

 کنیم.به قیمت آن اضافه می %4که قوس اجرا شود درصورتی 

تر از تراز آب و آبکشی با تلمبه موتوری، پس در این مورد ، اضافه بها برای هر نوع آجرکاری در پایین۱۱0۸۱0ردیف  -2

 تر شده نیاز به افزایش هزینه است. توجه به اینکه روش اجرای کار سختبا هم 

 شود.، نیز شامل اضافه بها می۱۱0۸0۹دیوار دوجداره در ردیف  -3

 ، اضافه بها برای آجرچینی داخل چاه یا قنات.۱۱0۸۱۱ردیف  -4

 های مربوط به سه مورد آخر به شرح زیر است:ردیف

 ارچینیاضافه بهاهای دیو (5)جدول 

 

 Revitافزار  سازی دیوار با نرممدل  -3-3

( قابلیت Structureای )( و سازه Architectureدر قسمت معماری ) Revitافزار تر گفته شد نرمطور که پیشهمان

زبانه سازی دیوار، در، پنجره، سقف، کف، ستون، تیر، خرپا، بادبند و پی را دارد. برای ایجاد دیوار به سازی و شبیهمدل

Architecture  قسمتBuild  وWall افزار . در نرمگرددسازی دیوار فراهم امکان مدلتا  باید کلیک کردRevit  صورت  به

بهای ابنیه منطبق های موجود با فهرست کدام از مدلدگی استفاده کاربر موجود است، اما هیچفرض انواع دیوار برای ساپیش

 .نیست

هم برای شبیه Revitافزار شده است. نرمهای رویی )اندود( تشکیله مرکزی )آجرچینی( و الیهدانیم که دیوار از الیمی

  Layers Below Core Boundary و Layers Above Core Boundary، ها را لحاظ کرده استازی دیوار همین الیهس

افزار یحات باید به دنبال راهی برای تطبیق نرمباشد. پس به با توجه به توضدهنده اندودهاست و الیه بین هم آجرچینی مینشان

کنیم و سپس دیوارها را بر اساس متریالی افزار تعریف میبرای نرم  Materialصورت  بها را بههای فهرستآیتم  بها باشیم.و فهرست

افزار  هایی که برای نرملکنیم تا وارد متریایال کلیک میکنیم. برای این کار روی متربها است طراحی میکه مبتنی بر فهرست 
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 Renameکنیم، آن را ایجاد می متریال جدی Duplicateشده است وارد شویم. ابتدا راست کلیک کرده سپس با زدن تعریف

 بهافهرستانواع متریال برحسب کد آن در  کنیم. که در شکل زیر  گذاری میبها و شرح آن نامهای فهرستکنیم و بر اساس آیتممی

 نیم.بیمیرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع متریال (1) شکل

 شود:نوع آجر به چهار دسته میهای مربوط به آجرچینی توجه به تر اشاره شد آیتمطور که پیشهمان

 دارآجر ماشینی سوراخ  -4بلوک سفالی  -3آجر فشاری  -2آجر ماسه آهکی  -۱

اگر به   ندودها هم دو آیتم موردنظر را به آن اضافه کردیم.افزار تعریف کردیم. سپس از بین اآیتم را برای نرم  2۹ابتدا تمام  

Tab  یا زبانهIdentity شده است، یکی از های مختلفی برای متریال در نظر گرفتههای متریال مراجعه کنیم، ویژگییا ویژگی

بها بها است. در فهرستآید طریقه محاسبه هزینه در فهرستاما موضوع اصلی که پیش می؛ یا هزینه است costها این ویژگی
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هایی که ضخامت معینی دارد مترمربع. مترمکعب است و برای آیتمت نیست، واحد محاسبه  ها ثابهایی که ضخامت آنبرای آیتم

 تنهایی برآورد هزینه کرد. برای رفع این مشکل دو راهکار وجود دارد:به  Costتوان با یک مقدار پس انگار نمی

 ب یا مترمربعها به مترمکعام قیمتراهکار اول: تبدیل تم

ترین کار تبدیل همه قیمت به مترمکعب باشد اما این است شاید سادهها مشخص در نگاه اول با توجه به اینکه ضخامت

شده است، ای تعریفصورت بازهها بهصورت مترمربع است ولی ضخامت آنکند، قیمت اندودها بهراهکار مشکل دیگری ایجاد می

محاسبه بر اساس مترمربع   توان ضخامت ثابتی برای آن در نظر گرفت و عمال این موضوع شدنی نیست. پس به سراغپس نمی

شود. پس درواقع راهکار اول خصوص برای بلوک سفالی که ضخامت مشخص نیست مشکل ایجاد میرویم، اما در این مورد بهمی

 شدنی نیست.

 افزار نرم هایراهکار دوم: استفاده از دیگر ویژگی

های که قیمت واحد مترمکعبی، آن آیتمصورت مترمربعی حساب شود و بخش دیگر ها بهحال که باید بخشی از قیمت

ترتیب پس از اینکنیم. بهوارد می Modelهایی که قیمت واحدشان مترمکعبی است در و آن Costها مترمربعی است را در آن 

 شود.بها تعریف میطبق بر فهرستها کامال منتکمیل این مرحله متریال

ها را ها استفاده کنیم آنتر اشاره شد اگر خواستیم در پروژه از آنپیش طور کهدار هم همانبرای بحث اضافه بها و ستاره

ا در بهسازی فهرستترتیب شبیه ایندهیم. بهکرده و افزایش میها را اصالحکنیم و قیمت آنکردن اضافه می Duplicateهم با 

 شود.افزار برای فصول مرتبط با دیوار انجام مینرم

هایی که با توان از آن در تمام پروژهپس میشود که ازاین بها ایجاد میمبتنی بر فهرست  Templateدرنهایت یک  

ای ذکرشده در دیوارهای با انواع آجره Templateاستفاده است. در ادامه برای این شود قابلبها برآورد هزینه میفهرست 

 شده:زیر نشان دادهوخاک و اندود سیمان طراحی شد، که در شکل و اندودهای گچبها فهرست 
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 جادشدهیا Templateنمایی از  (2)شکل 

 

شود و بیشتر از مصالح جدید و برای آجرکاری استفاده می ادشدهیهای فعلی کمتر از آجرهای با توجه به اینکه در پروژه

 شود باید برای این مصالح هم همین مراحل باال طی شود.ه میدار استفادستاره

 

 بهامبتنی بر فهرست  Templateو استفاده از    Revitافزار  سازی یك ساختمان با نرممدل - 3-4

یک  BIMو در راستای اهداف پژوهش چگونگی استفاده از اطالعات طراحی در محیط  Templateبرای بررسی صحت 

طبقه شامل یک   ۶مترمربع فضای مسکونی در هر طبقه و در  ۱۸0دارای    ی گردید. ساختمان مسکونیساختمان مسکونی طراح

 دو روش وجود دارد که به شرح زیر است:  Templateطبقه مسکونی طراحی شد. برای استفاده از این  ۵طبقه همکف و 

 

 

 روش اول:

ساختمان را طراحی  Templateو بدون در نظر گرفتن افزار موجود در نرم Materialدر این روش ابتدا با استفاده از 

شده، طراحی  Templateبها و  شده در پروژه بر اساس فهرستکنیم، سپس با توجه به اطالعات طراحی موجود و مصالح استفادهمی

 کنیم.دی شده جایگزین میافزار را با مصالح تیپ بنکنیم و مصالح موجود نرممصالح مصرفی را تیپ بندی می

 روش دوم:

بها و در این روش برخالف روش اول از ابتدا مصالح را تیپ بندی کرده و از همان ابتدا ساختمان را بر اساس فهرست

Template کنیم.موجود، طراحی می 

 پردازیم:شده مزایا و معایب خود را دارند که در ادامه به آن میهرکدام از دو روش گفته

 ای روش اول:مزای

توان گفت هرکس شود، پس میساختمان طراحی می Templateگام اول بدون در نظر گرفتن  به اینکه دربا توجه  -۱

 افزار ساختمان را طراحی کند.صرف آشنایی با نرمتواند بهبها آشنا نباشد هم میو فهرست  Templateکه با این 

خص نیست شماتیک است مثال هنوز مشصورت نشده است و طرح به که هنوز مسائل جزئی پروژه مشخص درصورتی -2

 شود.متر این روش توصیه میسانتی 3متر است یا سانتی 2اندود سیمان 

 معایب روش اول:

 گیر بودن تبدیل طرح ساده به طرح فاز دوکاری و وقتانجام دوباره -۱

 .یر در ضخامت دیوارها شودوجود در تمپلیت باعث تغیهای مها و تبدیل آن به متریالممکن است تغییر در متریال -2
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 مزایای روش دوم:

 شود.شود و هرکدام در جای خود استفاده میاز همان ابتدا همه مصالح تیپ بندی می -۱

 کاری ندارد.شود و دوبارهبرخالف روش اول طراحی در یک مرحله انجام می -2

 معایب روش دوم:

 .شودوجه توصیه نمیهیچهنشده باتشان هنوز تکمیل هایی که جزئیبرای ساختمان -۱

 تر است.بها آشنایی ندارند این روش مشکلبرای کسانی که با فهرست -2

 شده است:شکل زیر نمایی از ساختمان طراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدهیطراحساختمان  (3)شکل 
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 و اطالعات ها،بفهرست سیستم تلفیقی کارگیریبه مبنای بر پروژه هزینه برآورد فرآیند اما هدف اصلی پژوهش بهبود

منظور برآورد به .بود طراحی تغییرات به توجه با پروژه اجرای حین در و پروژه شروع فاز در ، BIM روش و طراحی هاینقشه 

کنیم. برای جدولی میرا کلیک  Material Takeoffکنیم و سپس کلیک می Schedulesرفته بر روی  Viewهزینه به زبانه 

،  Family  ،Family and Type  ،Material: Name  ،Material: Cost  ،Material: Modelباید  خواهیم ایجاد کنیم که می

Material: Area ،Material: Volume  صورت  ها بههایی که قیمت آنبرای آیتم .شودمی ارایهرا اضافه کنیم. سپس جدولی

صورت مترمکعبی ها بهآنهایی که قیمت  یتمضرب کنیم و برای آ  Material: Costشود مساحت آن را در  مترمربعی حساب می

بولین است و عدد  Material: Model. با توجه به اینکه نماییممیضرب  Material: Model رشود حجم آن را دحساب می

اکسل   خروجی اکسل بگیریم. جدول را بایک    Revitتواند آن را ضرب کند، برای این منظور باید از  نمی  Revitافزار  نرم  اشدبنمی

سازی بها مدلهایی که بر اساس فهرست. الزم به ذکر است آیتمگیردمی انجام راحتیها به ضرب و جمع بدینوسیله و کردهباز 

مبلغ محاسبه شده در   پذیر است.ترتیب برآورد هزینه به سهولت امکانایند. بهنها قیمت ندارتمدارای قیمت است و بقیه آیشده،  

ده با روش سنتی نیز همخوانی دارد. )فایل نهایی محاسبات نیز وده است، همچنین با رِنج قیمت محاسبه شهر دو روش یکسان ب

 موجود است( 

 

 گیری نتیجه -4

 بهاکارگیری تلفیقی سیستم فهرست این پژوهش بهبود فرآیند برآورد هزینه پروژه بر مبنای بههدف اصلی  اینکه  با توجه به  

 کنیم:یماست نتایج را به سه دسته تقسیم  تغییرات طراحی بوده    ، با توجه بهRevitیعنی    BIMمبتنی بر    افزارو با استفاده از نرم

 :عاتسازی اطالمدیریت تغییرات طراحی با استفاده از مدل (۱

م کند. وتحلیل عواقب تغییرات را فراهآوری، باید هر دو امکان ارائه و تجزیه عنوان یک فن سازی اطالعات ساختمان بهمدل

ها استفاده کنیم. درواقع وتحلیلخودکار از آن برای تجزیه صورت خودکار یا نیمهباید مورداستفاده قرار گیرد تا به  BIMپتانسیل 

های ساختمانی، کاهش تعداد اشتباهات طراحی است، باید در نظر داشت تغییرات طراحی در در پروژه  BIMهدف از اجرای 

 به این معنی نیست که دیگر تغییرات طراحی نداریم. BIMناپذیر است و استفاده از ها اجتنابفرایند توسعه و بهبود مدل

 :سازی اطالعاتبا استفاده از مدل برآورد هزینه (2

شهرت   BIMعنوان بعد پنجم در  دهد. آنچه بهها را نیز میاین است که اجازه برآورد هزینه   BIMترین مزایای  یکی از مهم

ها را بر اساس اطالعاتی که در طراحی ساختمان موجود هزینه  BIMست. برای این منظور  حقیقت همین مطلب ا  یافته است در

ها صورت کامل از نقشهدهد که اطالعات موجود در پروژه بهاین اجازه را می BIMافزارهای تحت کشد. نرمبه تصویر میاست، 

و بعد پنجم  ریزی(روژه، بعد سوم )عناصر ساختمانی(، بعد چهارم )برنامهصورت جداگانه در ابعاد مختلف پ استخراج گردد و به

 یک دستور در اختیار داشته باشید. ها( را تنها با بکار گیری از)هزینه

 : ها پس از اعمال تغییرات طراحینههزی یروزرسانبه (3
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توانیم بها میمبتنی بر فهرست  Templateشود، ما با ارائه های پروژه میاعمال تغییرات طراحی باعث تغییر در هزینه

که درواقع یکی از نقاط قوت پژوهش نیز همین مطلب  روزرسانی کنیم،بها بهصورت آنی بر اساس فهرستهزینه تغییرات را به 

 است.

کامل   بها بود. پس از بررسیبر مبنای فهرست  Templateایجاد    و  Revitافزار  نرماستفاده از  پژوهش  این  ترین قسمت  مهم

با راهکارهای   Templateطراحی شد. نقاط قوت و وجه تمایز و نوآوری این    Templateاین    بهافصول یازدهم و هجدهم فهرست

 های قبلی به شرح زیر است:و روش

 :Plug-in با  Templateهای اصلی تفاوت -۱

  Templateنویسی باشند، اما ایجاد نامهبه فرد یا افرادی است که مسلط به بر جدید نیاز Plug-inالف( برای ایجاد یک 

 شده است.افزار استفادهنویسی ندارد و صرفا از امکانات موجود در نرمنیاز به برنامه

نیاز به نصب ندارد و با توجه به حجم کمی که دارد حتی روی یک فلش هم قابل نگهداری است و همواره   Templateب(  

 Plug-inشده است دارد، که نصب نویس نوشتهای که توسط برنامهرنامهصب کردن بنیاز به ن Plug-inاما ؛ در دسترس است

 کند که احتمال دارد مشکالت جانبی دیگری ایجاد کند.برنامه را از حالت استاندارد خارج می

متخصص   نیاز به نیروی Templateروزرسانی به شود،روزرسانی میبها بهج( با توجه به اینکه معموال هرساله فهرست

 روزرسانی شود.نویس بهباید توسط برنامه Plug-in اماروز کند تواند آن را بهنویس ندارد و هر کاربری خودش میبرنامه

تر پیشدار توسط کاربر. با توجه به اینکه خصوص اضافه کردن اقالم ستارهبه  Templateد( سهولت در ایجاد تغییرات در 

  Templateای از آن بخواهیم استفاده کنیم باید آن را به هدار است، پس اگر در پروژاقالم ستارهگفته شد مثال آجرنسوز یکی از 

 اضافه کنیم.

 بهاها پس از اعمال تغییرات بر مبنای فهرست روزرسانی هزینهمحاسبه و به -2

صورت  شود به در نقشه انجام است، هر تغییری Revitافزار های نرمیکی از قابلیت Takeoff Materialبا توجه به اینکه 

 شود.اتوماتیک و آنی در جدول متریال مصرفی نیز تغییر اعمال می

 بهاطراحی مبتنی بر فهرست -3

هنگام شده است، پس در  بها آمده است، ابعاد دیوارها و مصالح و مالت آن از ابتدا مشخصطور که در بررسی فهرست همان

 ها لحاظ شود.طراحی و از ابتدا باید این محدودیت

 امکان محاسبه اضافه بها -4

تر اشاره شد، در صورتی اضافه بها داریم که تغییری در روش ساخت یا مصالح داده شود، پس درواقع طور که پیشهمان

 ت.پذیر اسسادگی امکاناعمال شود، که به  Templateشده است، پس این تغییر باید در بها اضافهانگار آیتم جدیدی به فهرست

 بهامحاسبه بر اساس مترمربع یا مترمکعب طبق فهرست  -۵
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بها بود. برخی های فهرست ترین مشکالتی که در حین پژوهش با آن مواجه شدیم، تفاوت در بهای واحد آیتمیکی از اصلی

ت دقیق پوشش صور شده این موضوع بهارائه  Templateدر  ها بر اساس مترمکعب و برخی دیگر بر اساس مترمربع است.آیتم

 داده شد.

 Templateامکان تکمیل کردن  -۶

Template  فصل یازدهم و بخشی از اندودهای فصل هجدهم را دارد، اما این  های آجرچینیشده فقط تمامی آیتمارائه

  Templateاین  بها را در  کمیل گردد و بتوانیم کل فهرستت  Templateبها، این  امکان وجود دارد که با بررسی فصول دیگر فهرست

 بگنجانیم.

 امکان اعمال انواع تغییرات طراحی -۷

پذیر بود، فقط در بحث راحتی انواع تغییرات امکان ایجادشده، به Templateسازی یک ساختمان مسکونی با پس از مدل

مشکالتی دارد. همچنین افزار طراحی است، برای محاسبه هزینه تخریب  یک نرم   Revitافزار  تخریب با توجه به اینکه ماهیت نرم

آن فصل بررسی گردد و سپس با شده است و باید ابتدا ا فصل اول برای تخریب در نظر گرفتهبهناگفته نماند که در فهرست

 افزار تطبیق داده شود.نرم

 های خصوصیامکان استفاده از این روش برای شرکت -۸

بها استفاده هرست های خصوصی از فخیلی از شرکتبها است، ولی بر اساس فهرست Templateدرست است که این 

 ها تهیه کرد.اختصاصی بر اساس نیازهای آن  Templateتوان با همین روش یک ها نیز میکنند، برای آن شرکتنمی
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 هاو توصیه اهارائه پیشنهاد -5
 بهابر اساس فهرست  Templateتکمیل کردن  -۱

ت را داشت، ابتدا دیوار و فصول مرتبط با آن  به اینکه دیوار بیشترین میزان تغییرا  تر اشاره شد، با توجهطور که پیشهمان

اضافه  Templateمصالح مربوط به اسکلت ساختمان به  ژهیوبهاما این تازه شروع کار است و باید بقیه فصول ؛ سازی شدمدل

 شود.

 داراضافه کردن انواع مصالح جدید و ستاره -2

توان مصالح پراستفاده های آتی میوجود دارد. در پژوهش  Templateر در این داالح جدید و ستارهامکان اضافه کردن مص

 اضافه شود.  Templateها نیامده است پس از برآورد هزینه به هزینه آن بهافهرستدار که در ستارهو 

 بهاهای فهرستهای فیزیکی متریالتکمیل کردن ویژگی -3

است، با توجه به نوع آجر و مالت مصرفی،   (Density)تعریف کرد، چگالی  توان برای هر متریال  یهایی که میکی از ویژگی

ای نیز استفاده های لرزهتوان وزن سازه هم به دست آورد و از آن در تحلیلکند. با تکمیل کردن چگالی میی نیز تغییر میچگال

 کرد.

 بهاهای فهرستهای حرارتی متریالتکمیل کردن ویژگی -4

است،، با  (Thermal Conductivity)توان برای هر متریال تعریف کرد، رسانایی گرمایی هایی که میالف( یکی از ویژگی

توان میزان هدر رفت انرژی  کند. با تکمیل کردن این قسمت میتوجه به نوع آجر و مالت مصرفی، رسانایی گرمایی نیز تغییر می

 ها متریال بهینه را تعیین نمود.های مختلف و هزینه ساخت و اجرای آنتریالرا محاسبه کرد و حتی با بررسی م

، با توجه به نوع آجر و است (Specific Heat Capacity)های حرارتی، ظرفیت گرمایی ویژه گیب( یکی دیگر از ویژ

 احتی تحلیل انرژی را انجام داد.رتوان بهکند. با تکمیل کردن این قسمت میمالت مصرفی، ظرفیت گرمایی ویژه نیز تغییر می

 محاسبه تخریب -۵

صورت اتوماتیک هزینه توان با آن بهشود و نمیبرای طراحی استفاده می Revitافزار تر اشاره شد، نرمطور که پیشهمان

پیشنهاد   Autodesk Navisworksدیگری مانند    افزارهایبها را محاسبه کرد، برای این منظور نرممربوط به فصل تخریب فهرست

 شود.می
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   چكيده
  جایگاه ویژه ای  از  کشور  عمرانی  فعالیتهای  و اقتصادی توسعه ن های کر نمهمتری از  یکی  عنوان بهپروژه های زیربنایی 

 با مشکالتدر طول چرخه حیات پروژه،   زیربنایی خطی و غیر خطی ، های پروژه موجود وضع بررسی درهستند   برخوردار

ز مدیریت صحیح، ضعف ه ااز قبیل عدم کشف تداخالت ،تغییرات و تحمیل هزینه های اضافه، ناتوانی مدیران پروژ   نواقصی و

 قدیمی های فناوری  از استفاده دلیل به مشکالت این از عمده ای  بخش که  هستیم   مواجه  نقشه های اجرایی و اسناد فنی

.در این پژوهش کارایی به کارگیری بستر مدل سازی اطالعات ساختمان در پروژه های  باشد می وری پایین بهره با و

وردی انجام شده بررسی گردیده و با توجه به الزام استفاده از این بستر در پروژه های  ه مزیربنایی خطی به واسطه نمون

، با مروری بر پژوهش ها و استاندارد ها سعی بر ارائه چارچوبی بومی مطابق شرایط  رفتهزیربنایی در کشور های پیش

ای و موانعی که مدلسازی اطالعات  ش هبرای مدل سازی اطالعات پروژه های زیربنایی خطی گردیده است و چال   مانکشور

ناسب پرداخته شده است. نمونه مورد  روبه رو هست را بررسی و به ارائه راهکارهای مساختمان در اینگونه پروژه ها با آن 

زاهدان می باشد که به کارگیری مدل سازی اطالعات ساختمان را در کل چرخه  -بررسی قطعه ششم خط ریلی چابهار 

ارهای نرم افزاری تطبیق و چارچوبی ساختارمند ارائه گردیده است.این پژوهش سعی کرده است بدلیل  ابزحیات پروژه با 

اطالعات در پروژه های زیربنایی، آغازگر حرکتی برای به کارگیری این بستر و تدوین سند ها و   اهمیت باالی مدلسازی

     باشد.   استانداردها در کشورمان
 

  ی، نمونه موردیورپروژه، بهره   تی ریمد  ،یخط  ییبنا  ریت، پروژه زات ساخ الع اط   یمدلساز واژگان کلیدی:  
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مقدمه -1  

پروژه های زیربنایی خطی و حمل و نقلی به عنوان ستون فقرات کشور ها بدلیل قابل اطمینان بودن ، امنیت باال و تاثیر 

د شهروندان و کاالها دارند شناخته می شوند. با رآمقابل توجهی که در ارتقا رضایت جامعه و اقتصاد کشور بدلیل جا به جایی کا

عمر پروژه های زیربنایی خطی ، نیاز به استفاده از فناوری ها و تکنیک های کارآمد و مقرون   رشد روز افزون جمعیت و باال رفتن

ی ها که در دهه اوربه صرفه جهت ساخت ، کنترل ، نگهداری و تعمیر اینگونه پروژه ها به شدت حس می شود. یکی از این فن

 BIM( می باشد. BIMساختمان)دل سازی اطالعات اخیر عملکرد بسیار عالی در صنعت ساختمان از خود نشان داده است م

و  ی ، ظاهریکیزیف یها یژگیاز و یتالیجید هینما کی"طبق تعریف کمیته ملی مدل سازی اطالعات ساختمان کشور آمریکا 

 ی قابل اعتماد برا بستریاست که  پروژه کیاطالعات در مورد  یدانش برا ترکع مشمنب کی BIMاست.  پروژه کی یعملکرد

که از ابتدای اولین مراحل ایده پردازی تا بهره برداری و تخریب تعریف ؛ ایجاد می کند خود حیاتدر طول دوره  یریگ میتصم

از قبیل ساختمان ها ، پروژه های زیرساختی و نیروگاه ها جزیی از محدوده ی  26AECپروژه های (NIBS, 2016)" می شود

در آینده آن شهر را ایفا می کنند.  ردمطراحی و برنامه ریزی شهری می باشد که تاثیر مستقیم و سریعی بر رشد و اقامت م

(Colding, 2007)   

در پروژه های زیربنایی خطی بر اساس مطالعه تحقیقات پیشین،  BIMدر این پژوهش چالش ها و مزایای به کارگیری 

نمونه ی موردی انجام شده و اطالعات شرکت های معتبر که از این بستر استفاده می کنند شناسایی گردیده و سعی بر آن شده 

در پروژه   BIMای پیاده سازی  جلب شده و در کنار تدوین استاندارد ه   BIM  و مسئولین به این حوزه از بسترکه توجه محققان  

 های ساختمانی، پروژه های زیربنایی بدلیل اهمیت های فراوان مورد توجه قرار بگیرد.

یز های متنوع پروژه ها، ریساک ها ندر چندین ساال اخیر با تکامل و رشاد بشاریت ، به دلیل پیچیدگی سااختار ،  ابعاد و گونه  

   (Shim et al., 2012)رشد کرده اند.

به صورت گسترده در صنعت ساختمان استفاده و الزامی گردیده است ، پیاده سازی و  BIMخیر هر چند که در دهه ا

و هنوز فاصله ی بسیاری با بلوغ   (Augele, 2017)گسترش آن در پروژه های زیربنایی خطی با سرعت کمتری حرکت میکند.  

BIM  رد. در صنعت ساختمان از نظر استاندارد ها و توانایی بستر های نرم افزاری دا 

در ایران بدلیل محدودیت های سخت افزاری ، نرم افزاری و   BIMبه شرایط پیچیده به کارگیری با توجه در این پژوهش 

در پروژه های زیر بنایی خطی در ایران صورت گرفت.  BIMاطالعاتی، مدل سازی نمونه موردی جهت بررسی میزان کارایی 

رو و ارائه راهکار های مناسب و قابل اطمینان های پیش نع، مشکالت و چالش نتیجه اصلی  بررسی نمونه موردی شناسایی موا

 بود که در نتیجه چارچوبی از روند فرآیند نرم افزاری در همه مراحل پروژه از مطالعات تا بهره برداری را شامل می شود.

 

 

 

 

 
26 Architecture, Engineering , Construction 



 

 53 C O MC O N F .B I M  

 

پیشینه تحقیق -2  

بوده ایم ولی پیشرفت این  BIMر ی انجام شده در بستدر دهه اخیر شاهد رشد روز افزون مقاالت ، پژوهش و پروژه ها

به پروژه های  BIMبستر در پروژه های زیربنایی به آرامی در حال رشد می باشد و در چند سال اخیر شاهد ورود تخصصی 

و پروژه های زیر   عمرانی و زیربنایی از قبیل پل ، راه ، تونل و خطوط ریلی هستیم. بعد از ورود این بستر به مقاالت حوزه عمران

در پروژه های زیربنایی شاهد ایجاد تعاریف جدیدی از قبیل مدل سازی  BIMنایی و آغاز استفاده های آزمایشی از  بستر ب

همچنین پل ها   )das and Ellis, n.d.Ag(توسعه یافته است   BIM( هستیم که ارتقا یافته و در ادامه    27MBrIاطالعات پل )

ت های بسیاری در شرایط ساخت  و ساختمان ها از نظر اینکه هر دو دارای ساختار و سازه هستند با هم مشابه می باشند اما تفاو

  BrIMبه همین جهت نیاز به ایجاد اصطالحات جدیدی همچون  (Costin et al., 2018)، راه اندازی و تعاریف اجزا دارند 

که نقش بسیار پر اهمیتی در پروژه های زیر بنایی خطی  2۸ی بنیادی همچون ایجاد مسیر حرکت راه و ریل بدلیل تفاوت ها

ر بیشتر منابع بازی میکند حس می گردد. یکی دیگر از تفاوت های بسیار مهم پروژه های زیربنایی خطی و ساختمان صرف مقدا

ارگذاری می باشد پروژه های عمرانی از قبیل بازرسی های دوره ای، عوارض و درجه ب  29O&Mدر دوره نگهداری و بهره برداری 

 کما اینکه تمرکز منابع در پروژه های ساختمانی قبل از خاتمه پروژه می باشد.

 مناسب جهت ارتقا و گسترش امکانات مدل سازی در  در حوزه پروژه های زیربنایی ابزار نرم افزاری BIMقبل از تصویب 

به همراه سازمان حمال و نقل ایالتی  30FHWAها  جهت سیستم تحویل دیجیتال پروژه ایجاد گردید. سازمان فدرال بزرگراه

 "را به این شکل تعریف کردند  32CIMبه همکاری جندین سازمان دیگر مفهوم مدیریت یکپارچه عمران     31AASHTOآمریکا  

 Sankaran)  "می باشد  بزرگراه  التیتسه  هو اطالعات مربوط  مناسب  یبه داده ها  یدسترس  تیریو مد  یسازمانده  ،یآور  معج

et al., 2018)  کما اینکهBIM  پیشنیاز مدیریت دارایی های کل چرخه حیات پروژه می باشد اخیرا تعریفCIM  نیز به این

ه به پروژه های زیربنایی و اطالعات مربوط مناسب یبه داده ها یدسترس تیریو مد یسازمانده ،یجمع آور"شکل ارتقا گردید 

ممکن است بر قسمت های بسیار متنوعی از می کند . این عبارت  ت چرخه حیات را تسهیلحمل و نقلی که استفاده از اطالعا

قبیل برنامه ریزی، بررسی های محیط زیستی، نقشه برداری، طراحی، ساخت ، نگهداری، مدیریت دارایی ها و ارزیابی ریسک ها 

 (Guo et al., 2014) "تاثیر به سزای بگذارد

دلی برای مدل سازی اطالعات تعاریف جدیدی پیدا کرده همچون مدل سازی اطالعات عمران که معا CIMاخیرا مفهوم 

خالصه ای از عباراتی که مفهوم به کارگیری تکنولوژی را در ارتقا و به اشتراک گذاری اطالعات   1جدول  ساختمان می باشد ، در  

برای درک بهتر پروژه های زیربنایی و  (Costin et al., 2018)ده می کنید. در طول چرخه حیات پروژه را دارا هستند مشاه

زیر مجموعه تبدیل می گردد،   ۱۵شاخه اصلی پروژه های زیربنایی مشاهده می شود که به    ۵خالصه ای از    2جدول  انواع آن در  

ثال یک زیربنای به دلیل استفاده از آنها در گونه های دیگر کار سختی می باشد ، به عنوان مبه طور کلی طبقه بندی پروژه های  

یک سد به همین دلیل تفکیک خیلی مشخصی  جاده می تواند در باالی سد قرار داشته باشد یا یک تونل به عنوان آب رو های

ار مشابه هم علی الخصوص پروژه های زیربنایی خطی که همگی از جهاتی بسی (Cheng et al., 2016)از آنها نمی توان داشت

 
27 Bridge Information Modeling 
28 Roadway Alignment 
29 operation and maintenance  
30 Federal Highway Administration 
31 American Association of State Highway and Transportation Officials 
32 Civil Integrated Management 
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بوده و ساختار یک شکل از نظر تعاریف عملکری اجزا دارند.به طور کلی پروژه های زیربنایی یک تسهیالت ، ساختمان یا مجموعه 

 های هستند که فعالیت ها و تمدن بشریت را حمایت میکنند.

 
 ح مدل سازی اطالعاتادف های اصطالمعانی و متر  – 1جدول 

 اختصار انگلیسیمعنی  معادل فارسی

 Building Information Modeling BIM مدلسازی اطالعات ساختمان

 Bridge Information Modeling BrIM مدلسازی اطالعات پل

 Civil Integrated Management CIM مدیریت یکپارچه عمرانی

 Civil information Modeling CIM مدلسازی اطالعات عمرانی

 Computer-Integrated Management CiM یکپارچه رایانه ایمدیریت 

 مدیریت  اطالعات ساخت
Construction Information Management CIM 

 Virtual Design and Construction VDC طراحی و ساخت مجازی

 مدلسازی اطالعات ساخت
Construction Information Modeling CIM 

 
 طبقه بندی انواع پروژه های زیربنایی – 2جدول 

 حوزه مربوطه  زیرشاخه ها انواع 

Bridges 

 زیر بنایی خطی)حمل و نقلی(

Roads and highways 

Railways 

Mass transit 

Tunnels 

Aviation and airports 

Ports, docks, and harbors 

Non-motorized vehicle and pedestr  pathways 

Power generation 

 Oil and gas زیر بنایی انرژی

Mine 

Utility زیر بنایی صنعتی 

Recreational facilitie زیر بنایی تفریحی 

Water and water facilities زیر بنایی آبی 
Dams, canals, locks, and levees 
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مقاله بررسی شده تعداد استفاده از عبارات مرتبط  ۱۹0 در بین 20۱۷تا سال  2002در حد فاصل سال   1تصویر مطابق 

این لغات در قسمت چکیده یا کلید واژه های پژوهش قرار داشته  (Costin et al., 2018)با موضوع پژوهش مشاهده می شود.

یش رو می باشد مدل سازی اطالعات پل اند و عباراتی که در این پژوهش ها جست جو گردیده مطالب مورد بررسی پژوهش پ 

ربنایی و مدل سازی ها ، مدیریت یکپارچه عمران، مدلسازی اطالعات ساختمان، مدلسازی اطالعات ساختمان برای پروژه های زی

 اطالعات ساختمان برای خطوط حمل و نقلی که به همین ترتیب در تصویر مشاهده می شود. 

 (Costin et al., 2018)میزان فراوانی عبارات مورد نظر استفاده شده در مقاالت  – 1تصویر 

 

 در پروژه های زیربنایی در دنیا BIMوضعیت به کارگیری    2.1

در پروژه های زیر بنایی  BIMطبق مطالعات گسترده صورت گرفته کشور های متعددی سند جامعی برای به کارگری 

تدوین کرده اند، این اسناد مخصوص پروژه های زیربنایی بوده و با اسناد جامع مدل سازی اطالعات ساختمان متفاوت 

، نروژ، (Bensalah et al., 2018)نگلستان، استرالیا، آلمان، بلژیککشورهایی همچون آمریکا، ا (Shou et al., 2015)تند.هست

ن حوزه پیشگام بوده و همه دارای سند ها و الزامات به کارگیری تکنولوژی های جدید از جمله مدلسازی کره، چین و فرانسه در ای

طبق گزارشاتی که شرکت داده و    (Bradley et al., 2016) ,(Augele, 2017)اطالعات در پروژه های زیر بنایی هستند 

  2تصویر منتشر میکند همانطور که در  BIMاز وضعیت پیشرفت و شرایط تکنولوژی های ساخت همچون  DOGE33تحلیل 

مشاهده می شود، به کارگیری این بستر با سرعت بسیار باالیی در کشور های پیشرفته افزایش یافته، همچنین این پژوهشگاه 

نیز بررسی کرده است.   3تصویر ن بستر را به طور خاص در پروژه های زیربنایی خطی، حمل و نقلی مطابق میزان استفاده از ای

(A. Jones and Lubrano, 2017) 

 

 

 

 
33 DOGE DATA & ANALYTICS  
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 – 2تصویر 

 در پروژه های زیربنایی  BIMبه کارگیری  – 3تصویر          % پروژه های زیربنایی 50در  BIMبه کارگیری 
 خطی از شرکت های جامعه آماری کشور های بررسی         بر اساس سال  به باال، در مشاورین و پیمانکاران در کشور ها 
 

روش شناسی  -3  

در این بخش به ارائه چارچوب پیشنهادی مدل سازی اطالعات ساخت پروژه های زیربنایی در ایران می پردازیم. با توجه 

و بهره برداری استفاده  در تمامی مراحل حیات یک پروژه زیربنایی و اهمیت باالی آن در مراحل نگهداری  BIMبه به کارگیری 

انتر اطالعات پیشنهاد می گردد. برای مدلسازی نمونه موردی از بسترهای نرم افزاری از این بستر بدلیل یکپارچگی و مدیریت آس

نرم افزار  مدلسازی،   ۸، استفاده از  BIMاستفاده گردیده و برای استفاده حداکثری از مزایای    Autodeskقابل اطمینانی همچون   

در  BIM. بدیهی است برای استفاده کامل از مزایای پروژه پیشنهاد گردیده استیریت و ارائه اطالعات  در مراحل مختلف مد

با استفاده از 4تصویر می باشد.  مطابق  34 پروژه های زیر بنایی نیاز به استفاده از نیروهای متخصص ارتقا دهنده نرم افزاری

از این چالش ها از نظر نرم افزاری شناسایی گردید، تعدادی  BIMهای به کارگیری  مدلسازی اطالعات نمونه موردی، چالش

بدلیل شرایط خاص کشورمان و محدودیت های اطالعاتی ، نرم افزاری و سخت افزاری بوده و تعداد معدود دیگری ضعف های 

با ارائه  ا پروژه های ساختمانی می باشد که درپروژه های زیربنایی در مقایسه ب   BIMنرم افزاری بوده است که بدلیل عدم بلوغ 

با ساختار سنتی طراحی ، ساخت و بهره برداری پروژه های   BIMلش ها مرتفع گردیده و با مقایسه بستر راهکارهای مناسب چا

 است.  زیر ساختی، مزایای استفاده از این بستر نیز شناسایی گردیده و با مطالعه پژوهش های پیشین تطبیق و کامل گردیده

و راهکار های مناسب و در آخر چارچوبی جهت مدلسازی اطالعات پروژه های زیر بنایی ارائه می گردد که با توجه به چالش ها 

در پروژه های ساختمانی در ایران و توجه    BIM، بستر های نرم افزاری در آن شرح گردیده و امید می رود با توجه به رشد باالی  

در پروژه های زیربنایی که از اهمیت و حجم  BIMر دولتی به این بستر تکنولوژی محور ، به کارگیری سازمان های دولتی و غی

الی بسیار باالتری نسبت به پروژه های ساختمانی برخودار هستند و اهمیت کنترل خطا ها یا تغییرات در آنها به مراتب مبادالت م

سند جامع مدل سازی اطالعات ساختمان ، استاندارد ها و ظوابط مورد بیشتر است، مورد توجه قرار گرفته و در مراحل بعدی 

 ل آخر پژوهش پیش رو نیز ذکر گردیده است. نیاز تولید گردد که این پیشنهادات در فص

 

 
34 BIM API Developer  
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 چارچوب روش شناسی پژوهش – 4تصویر 
 

 BIMمدلسازی در بستر   3.1

فرآیند کار به شیوه سنتی نیز   BIMشی همزان با مدلسازی اطالعات در بستر  در بررسی نمونه موردی بدلیل ماهیت پژوه

قرار  در اختیار پژوهشگر  DWGبا فرمت انتقال   AutoCADدر حال انجام بوده است. اطالعات پروژه در قالب نقشه های 

 گرفته و فرآیند مدلسازی آغاز گردیده است.

زاهدان بوده است که پژوهشگر در بخش پیمانکار پروژه ، گروه  –ر نمونه موردی قطعه ششم از خط ریلی چابهاموضوع  

تخصصی سپاسد، در قالب طرحی پژوهشی مدلسازی را انجام داده و بدلیل هویت پژوهشی نمونه موردی ، پژوهشگر پا فراتر از 

طراحی پروژه عالوه بر  را در حوزه های دیگری همچون مطالعات و BIMمحدوده ی قراردادی پیمانکار گذاشته و به کارگیری 

یزی ساخت، بررسی کرده است. به ترتیب مراحل ذیل در مدل سازی اطالعات انجام گردیده است و از مزایایی به مرحله برنامه ر

ات و مکان یابی تجهیز کارگاه . مطالعکارگیری این بستر در مرحله مدلسازی نسب به مسیر کاری سنتی نیز استفاده گردیده است

طراحی پل ها ،  طراحی ایستگاه ها  ،    طراحی مسیر حرکت ریل و مقطع طولی،  تصات جغرافیایی و توپوگرافی داری،مخنقشه بر،  

که در قسمت مدلسازی اطالعات انجام گردیده است که خالصه ای از بستر های نرم  الیه بندی احجام و مقاطع عرضیو و ابنیه 

 هده می شود. شام ۷تصویر مورد استفاده در این قسمت در افزاری 

بدلیل تخصص و تجربه ی باالی گروه تخصصی سپاسد در انجام اینگونه پروژه های زیربنایی مقایسه بسیار مفیدی بین به 

و مسیر کاری سنتی در مرحله مدلسازی اتفاق افتاد که یافته های این بخش را  اعم از مزایا و چالش های   BIMکارگیری بستر  

 یجه گیری، مشاهده خواهد شد.  پیش آمده در فصل بعد، نت
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 نرم افزار مدلسازی اطالعات -6تصویر                                        نرم افزارهای ارائه گرافیکی  –5تصویر 

 

  BIMمدیریت و برنامه ریزی در بستر    3.2

در مرحله برنامه  BIMه به کارگیری بعد از مدلسازی قسمت های مختلف نمونه موردی در نرم افزارهای مربوطه نوبت ب

ریزی ساخت پروژه رسید. در این مرحله هدف تقسیم مسیر ریل که هر قسمت شامل موضوعات مختلفی همچون خاک برداری 

و خاک ریزی ها ، ترانشه ها، آب رو ها و ...  بود به بسته های کاری مجزی برای اختصاص برنامه ی زمان بندی اجرا و برنامه 

ها بوده که شامل برنامه ریزی زمان اجرا، مدیریت منابع و مدیریت جریان نقدینگی پروژه در قالب دم و تاخر فعالیت زیری تق

پویانمایی چند بعدی بوده است که در این پویانمایی مبتنی بر زمان اجرا در قسمت فوقانی به کارگیری منابع و میزان جریان 

تقسیم ، محاسبات مقادیر و برآوردمت های مختلفی اعم از . این بخش شامل قسنقدینگی در هر روز پروژه نوشته شده است

بوده است که در نرم افزار مدیریتی بستر  مدیریت زمان، هزینه و منابعو  بندی مسیر بر اساس توالی ساخت و زمانبندی اجرا

BIM  مشاهده می شود.      7تصویر ، مطابق 

  

 BIMارائه و نمایش اطالعات    3.3

له بعد بدلیل تعداد باالی ذی نفعان پروژه های زیربنایی اعم از سیاستمداران، مردم منطقه و رسانه ها نیاز به ارائه مرحدر 

فعالیت ها و تبدیل اطالعات مهندسی و فنی به تصاویر و پویانمایی های قابل درک برای مردم و ذی نفعان غیر متخصص پروژه 

و نقش تاثیرگذار آنها در موفقیت و بعضا شکست پروژه ها بسیار حائز اهمیت است، که  عانینفالزامی و به دلیل اهمیت باالی ذ

در بررسی نمونه موردی فارغ از محدوده قراردادی پیمانکار این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.در این بخش قسمت های 

ارچه گردیده و پوشش گیاهی،  سامانه یکپو  مدلسازی شده در نرم افزاری مختلف بر اساس مختصات جغرافیایی هماهنگ

و تصاویر ماهواره ای به صورت خودکار به مدل اضافه گردیده و عالوه بر امکان بررسی و تحلیل های   35GISاطالعات جغرافیایی  

 
35 geographic information system 
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ل ی مدافیکارائه گر منطقه ای ، ترافیکی و جغرافیایی امکان ساخت پویانمایی های با کیفیت و جزییات باال فراهم می باشد.

 مشاهده می شود.   7تصویر  ، مطابق   BIMنرم افزار گرافیکی زیربنایی بستر اطالعاتی در 

 

 جمع بندی مدلسازی نمونه موردی  3.4

در  BIMبه واسطه بررسی نمونه موردی دیدی روشن نسبت به فرآیندها و نرم افزارهای مورد استفاده برای به کارگیری 

مشاهده می شود و مسیر کاری در که بررسی نمونه موردی در نرم    7تصویر  و همانطور که در    پروژه های زیربنایی ایجاد گردید

افزارهای مختلف انجام گردیده مشاهده می شود این فرآیند کاری از یافته های این پژهش بوده و همانطور که مشاهده می شود 

 چیده تر دارد. وژه های ساختمانی فرآیندی بسیار پیدر پر BIMنسبت به پیاده سازی 

قابل اطمینان بودن و بدلیل شرایط خاص کشورمان در تهییه نرم افزارهای مورد  Autodeskدلیل استفاده از بستر نرم افزاری 

را توسط ابزار تمامی مسیر مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری  Autodeskنیاز در دسترس بودن آن بوده به عالوه شرکت 

ای شرکت های دیگر را تقریبا به صفر رسانده است همچنین نرم افزار  ه و نیاز به استفاده از نرم افزارهنرم افزاری پوشش داد

های این بستر تعامل بسیار ویژه ای با دیگر نرم افزارهای محصوالت دیگر شرکت ها داشته و تعامل نرم افزاری شرکت 

Autodesk  است. ل مستقیم فایل های به یکدیگر بوده بسیار آسان، بدون واسطه و با انتقابا یکدیگر نیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زاهدان -نرم افزارهای مورد استفاده در مدل سازی قطعه ششم خط ریلی چابهار  – 7تصویر

 

مشاهده می شود آغاز مدل سازی نمونه موردی با انتقال توپوگرافی پروژه می باشد که اساس نوع   ۷همانطور که در تصویر  

 CIVIL 3Dانجام شده روش های متعددی برای ایجاد توپوگرافی و تبدیل آن به صفحات قابل درک در نرم افزار  نقشه برداری

همین هست از نرم افزار  Autodeskپهپاد های تخصصی باشد که پیشنهاد شرکت می باشد، اگر نقشه برداری با استفاده از 

Recap  شود و اگر از روش دوربین های نقشه برداری  مهندسی استفاده میبه اطالعات فنی و 3۶برای تبدیل اطالعات ابر نقطه

استفاده می گردد ، یا در مراحل طراحی اولیه  از بستر های  Autocad Map 3Dو  CIVIl 3Dاستفاده گردیده از نرم افزار 

 
36 Point Cload 
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میگردد و مراحل  پوگرافی استفادهبرای انتقال تو Infraworksاینترنتی با نقاط ارتفاعی تقریبی و توپوگرافی تقریبی از نرم افزار 

 Structural Bridgeه و نرم افزار برای خطوط ریل یا راه و تونل ادامه پیدا کرد CIVIL 3Dطراحی و مدلسازی در نرم افزار 

Design   برای تکمیل طراحی پلهای کوچک و متوسط در حوزه بارگذاری، تحلیل و کنترل کد های استانداردی استفاده می

صورت گرفته و نرم افزار   Revitمرحله بعد ابنیه ها، ایستگاه ها، یا مدلسازی تکمیلی پل ها و تونل ها در نرم افزار  گردد، در

AutoCad  برای تولید بعضی جزییات ساختمانی و نرم افزارAutodesk CFD  برای تحلیل جریان های باد در ایستگاه و ابنیه

 Autodesk NavisWorksی بعد که مدیریت اطالعات بوده است در نرم افزار  مورد استفاده قرار گرفته است، در مرحله

رداری و خاک ریزی و برنامه زمان بندی اجرا تدوین و بر مدل اعمال می گردد تداخالت زیربنایی، محاسبات احجام اعم از خاک ب

دلسازی اطالعات در نرم افزار نکته ی قابل توجهی که در این بخش وجود دارد ، رویکرد مدل سازی صحیح مبتنی بر م

CIVIL3D Autodesk  3۷ست مسیر حرکت و کوریدور می باشد که مدیران پروژه و مسئولین برنامه ریزی و کنترل پروژه می بای 

را به بسته های کاری مجزا در نرم افزار مدل سازی تبدیل کنند و این موضوع با توجه به محدودیت های نرم افزاری از قبیل 

)مشخصات فنی عمومی   2۷۹سانتی متری مطابق نشریه    ۱۵یی تفکیک  مقطع خاک ریزی زیرسازی به الیه های مجزا  عدم توانا

هن( می باشد که تخصیص فعالیت های برنامه زمان بندی را به مدل با چالش هایی روبه رو کرده است. در مرحله زیرسازی راه آ

 استفاده گردیده است.  Infraworksی بعد جهت ارائه گرافیکی اطالعات از نرم افزار 

 در پروژه های زیربنایی   BIMچالش های به کارگیری -4

در این قسمت با کمک از تجربه مدلسازی نمونه موردی و با مروری بر پژوهش های پیشین سعی بر آن شده تا چالش ها 

یی برای گزار از آنها ارائه دهیم.به کارگیری در پروژه های زیربنایی را بررسی کرده و راهکارها BIMو موانع به کارگیری بستر 

بسیار کوتاه تر از به کارگیری این بستر در پروژه های ساختمانی دارد و شناسایی در پروژه های زیربنایی عمری  BIMر بست

 چالش ها و موانع پیش رو نقشی بسیار مهم در پیشرفت این بستر خواهد داشت.

 چالش های مختص ایران  4.1

ای اطالعاتی و وان به چالش هایی اشاره کرد که مخصوص شرایط کشورمان بوده و بدلیل تحریم هاول می ت در مرحله 

به   Autodesk Infraworkتجهیزکارگاه ومسیر حرکت ریل نرم افزار  نرم افزاری می باشد.در مرحله ی مطالعات و مکان یابی

عی یی اعم از کد های ارتفاعی، جاده ها، پوشش گیاهی و عوارض طبیصورت ابری اطالعات کاربران را نگهداری و اطالعات جغرافیا

استخراج کرده و تصاویر هوایی ماهواره ای را بر آن منطبق و مدلی از توپوگرافی به صورت گرافیکی عرضه   GISهای     را از سامانه

محدودیت هایی روبه رو کرده است که البته  میکند که این نرم افزار به دلیل تحریم های اطالعاتی، استفاده کاربران ایرانی را با

 این مشکل قابل حل می باشد.  3۸ی با استفاده از شبکه های مجازی خصوص

 

 

 چالش های ابزاری و نرم افزاری  4.2

 
37 Alignment & Corridor  
38 VPN (Virtual Private Network) 
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در پروژه های زیربنایی مواصالتی نیازمند استفاده از نرم افزار  BIMهمانطور که در فصل قبل مشاهده شد به کارگیری 

د، در قسمت مدلسازی نرم افزار وده و تفاوت های عمده ای با به کارگیری این بستر در پروژه های ساختمانی دارهای متعدد ب

CIVIL 3D شناسایی تعارضات و نحوه اجرا  بسیار قدرتمند بوده ولی در زمانی که تدابیر مدیریتی از قبیل برنامه زمان بندی ،

ایجاد می گردد، مسئولین برنامه ریزی و کنترل پروژه می بایست مسیر حرکت و به میان می آیند، چالش های برای نرم افزار 

را به بسته های کاری مجزا در نرم افزار مدل سازی تبدیل کنند و الیه های خاک ریزی و خاک برداری را به الیه  3۹ریدورکو

که این موضوع به دلیل  نندیی با ضخامت های مشخص برای محاسبه صورت وضعیت ها و برنامه زمان بندی تفکیک کها

محدودیت های نرم افزاری قابل انجام نبود و نیازمند انجام راهکارهای فرعی و به کارگیری ارتقا دهنده نرم افزاری و ایجاد افزونه 

 .هد بودهایی جهت انجام اینگونه مدلسازی ها خوا

 چالش های عمومی  4.3

تواند  یاست که نم یعمده در فرهنگ کار رییتغ تیمحدود نیم ترموافق هستند که مه پیاده کنندگان این بستر اکثر 

و زمان مورد  رییتغ نیمربوط به ا یمال یباال یها نهیهز، تیمحدود نیدوم (Blanco and Chen, 2014)شبه انجام شود. کی

 ی ریادگیبه  ازینو  باشد یم  BIMبه   CAD یسنت کردیاز رو 40مهاجرت  ی( براشرفتهیپ حالت پیاده سازی در  مورد)هر دو  ازین

و بوده  یالنطوی این بستر زمان راه اندازنین همچ است دشواراست  ازیاز پروژه ها مورد ن یاریبس یکه برا دیجدهای نرم افزار 

در مرحله ترسیم فرآیند مقداری کندتر نسبت به سامانه  نیپروژه الزم است. عالوه بر ا کیشروع  یاطالعات برا یادیمقدار ز

 شنتی بوده است.  

ه کرد، به اشتراک گذاشتن از دیگر چالش ها می توان به عدم توانایی نیروهای سازمان در همکاری موثر و کار تیمی اشار

 ,.Eastman et al)می باشد  BIMنیازمندی های اصلی اطالعات و همسویی کامل تمامی ارکان پروژه در جهت اتمام کار از 

ونی و قراردادی از چالش های دیگری است که مالکیت مدل اطالعاتی را تحت تاثر قرار می دهد و ، محدودیت های قان (2018

چالش آخر که شاید یکی از مهمترین چالش ها می باشد عدم وجود استاندارد های الزم برای کنترل و مدلسازی اطالعات پروژه 

ونه پروژه ها سازمان های دولتی تدوین آیین نام های این بستر ه اهمیت باالی اینگهای زیربنایی است که امید می رود با توجه ب

 را در اولویت قرار دهند. 

 در پروژه های زیربنایی BIMمزایای به کارگیری    - 5

به عنوان مزایایی آن نام بردند همکاری بسیار موثر تر   BIMبیشترین مواردی که شرکت های زیربنایی مبتنی بر  

الخصوص کارفرمایان پروژه بوده بدلیل ارائه سه بعدی و گرافیکی در این بستر کارفرمایان غیر ذینفعان علی آنها با 

بدلیل و    (Nuttens et al., 2018)متخصص، سیاستمداران و مردم منطقه و رسانه ها درک درستی از پروژه خواند داشت

وسعت محدوده پروژه های زیربنایی و طول باالی پروژه های زیربنایی خطی با بهینه سازی فرآیند های طراحی و ساخت صرفه 

نمونه موردی پروژه های زیربنایی   ۱0جویی بسیار باالیی از نظر مالی و زمانی در پروژه اتفاق می افتد. طبق مطالعاتی که بر 

زمان طراحی و اجرای   %۵0هزینه ها و  %33ی و در کل چرخه حیات پروژه ی این بستر به صورت اصولانجام گردیده، به کارگیر

مشاهده می شود این پژوهش با تکیه بر  3جدول همانطور که در  (BSA Foundation, 2017)پروژه را کاهش می دهد.

 
39 Alignment & Corridor  
40 Software Migrating 
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را در هر مرحله از چرخه حیات پروژه  BIMمدلسازی نمونه موردی و پژوهشی گسترده بر پیشینه تحقیق مزایای به کار گیری 

نیز معرفی کرده  Releasing the Unhidden Potential of BIM را بررسی و ابزارهای نرم افزاری پیشنهادی در هر بخش

در پروژه های زیربنایی، شرکت هایی که این بستر را در  BIMاست. با مطالعه و جستجو برای راستی آزمایی کارایی و مزایای 

مه ریزی، طراحی و ساخت سازمان خود پیاده سازی کرده اند شناسایی شده و با مطالعه فرآیند های کاری آنها در مراحل برنا

دو تطبیق گردیده وشرکت هایی که مسیر کاری طراحی یا ساخت ی و با توجه به مدلسازی نمونه موردی این پروژه های زیربنای

هستتند ، بنا به اطالعاتی که خود انها در فضای مجازی در اختیار عموم گذاشته اند ، بررسی   BIMپروژه های زیربنایی مبتنی بر  

که با جمع  COWI, CECI, ARUP, SMEC, AAS, KELPROJEKTAS, JAKOBSENهایاز قبیل شرکت گردیده 

در پروژه های زیربنایی   BIMبندی پیشنهادادت آنان برای فرآیند های انجام پروژه های زیر بنایی و مزایای که آنها از به کارگیری  

 نام بردند جدول ذیل تکمیل گردیده است.

 هدر مراحل مختلف چرخه حیات پروژ BIMرگیری مزایای به کا – 3جدول 

مراحل چرخه حیات پروژه 

 زیربنایی

نرم افزار های  منابع پژوهشی BIMمزایای به کارگیری 

 BIMمبتنی بر 

 پیشنهادی 

 مطالعات و طراحی اولیه

 درک بهتری نسبت به پروژه .1

 امکان برگزاری مناقصه و درخواست پیشنهادات.2

کارفرمایان و عیر متخصصین به واسطه درک بهتر .3

 ارائه گرافیکی پروژه

 ارائه گزینه های مختلف طراحی و ارائه گرافیکی آن.4

تحلیل های منطقه ای برای مکانیابی تجهیز کارگاه) .5

 فاصله از جاده، فاصله از شهر و ..(

ارائه پویانمایی گرافیکی با کیفیت از مسیر ریل یا .6

 راه

 تحلیل های ترافیکی .7

 ساخت پوشش گیاهی و اطالعات جغرافیایی .8

 با سرعت باالمدل سازی وضع موجود .9

1. (Bennett, 2015) 
2. (Blanco and Chen, 2014) 

 

محاسبات و طراحی 

 تکمیلی

 طراحی ها  سازی بهینه .1

 %3۵کاهش خطاهای طراحی به میزان  .2

 %2۵بهبود محاسبات مقادیر و برآورد به میزان  .3

 تسهیل مدیریت تغییرات  .4

 تصویر سازی عناصر  .5

 طراحی و هماهنگی تمامی بخش های مهندسی .6

 شناسایی تعارضات و تداخالت  .7

جلوگیری از خزش محدوده بدلیل مبتنی بر  .8

 المانی

 مدیریت ریسک تسهیلها و شناسایی ریسک  .9

 ارتقا چابکی کل سیستم  .10

 ارتقا ساخت پذیری پروژه .11

 کنترل خودکار ضوابط و طراحی  .12

1. (Bennett, 2015) 

2. (Bennett, 2015) 

3. (Bennett, 2015) 

4. (Blanco and Chen, 2014) 
5. (Blanco and Chen, 2014) 
6. (Blanco and Chen, 2014) 
7. (Blanco and Chen, 2014) 
8. (Love et al., 2017) 
9. (Love et al., 2017) 

10. (Autodesk, 2016) 

11. (Autodesk, 2017) 

12. (Chong et al., 2016) 

13. (Ge, 2015) 
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 ساخت و تحویل 

 هزینه  %33زمان و  %۵0کاهش .1

مدل  ماشین آالت بر اساس  GPSهماهنگی .2
BIM 

 BIMمدیریت ایمنی در کارگاه مبتنی بر .3

 صرفه جویی در مواد و مصالح .4

 یکتایی محیط داده های برای همه گروه ها .5

اتصال دوربین های مداربسته کارگاه بر روی مدل .6

BIM جهت مدیریت ایمنی و امنیت فیزیکی 

 برنامه ریزی ساخت و مدیریت هزینه و  منابع.7

 ایجاد صورت وضعیت ها .8

 BIMمهندسی ارزش مبتنی بر .9

 ساخت در طول پروژه.ایجاد نقشه های چون ۱0

1. (BSA Foundation, 2017) 
2. (Suchocki, 2017) 
3. (Kymmel, 2008) 
4. (Blanco and Chen, 2014) 
5. (Blanco and Chen, 2014) 
6. (Chong et al., 2016) 

 

 بهره برداری و نگهداری 

 وجود گزارشات دوره ساخت برای بهره بردار.1

 تسهیل تعمیر و نگهداری .2

 در آینده   تسهیل ایجاد تغییرات.3

  BIMمبتنی بر  مدیریت تخلیه اضطراری.4

 BIMمدیریت بحران ها مبتنی بر .5

1. (Blanco and Chen, 2014)  

 

 

 نتیجه گیری  -6

در پروژه های زیر بنایی همکاری موثر و نزدیک اعضای   BIMبا توجه به اینکه یکی از مهمترین ویژگی های به کارگیری 

تیم با یکدیگر و ایجاد ارتباطی بسیار موثر تر با ذی نفعان پروژه به صورت قابل درک برای آنها می باشد در وهله اول برای پیاده 

تار نیروهای سازمان و تاکید بر روحیه تیمی و کار گروهی می باشد ، همانطور که گفته شد این زی این بستر نیاز به اصالح رفسا

بستر در آغاز مسیر خود در دنیا قرار دارد و هنوز دارای چالش هایی است که به نظر میرسد، چالش های نرم افزاری در این 

بل حل و چالش های تحریمی هم نیز قابل حل می باشد. به و ایجاد افزونه های مناسب قا مرحله به وسیله ارتقا نرم افزاری

عالوه بر ارتقا ارتباطات برون سازمانی بر ارتباطات داخل سازمان، شیوه های کاری ، مسیر های کاری، مدیریت  BIMکارگیری 

با توجه به طراحی پایداری  در پروژه به ارمغان می آورد ومنابع انسانی و .. تاثیر می گذارد ، این بستر دموکراسی و شفافیت را 

که به واسطه در نظر گرفتن پوشش گیاهی هر منطقه در نرم افزار های تحلیل منطقه ای انجام می گردد تاثیرات منفی مخرب 

جرا خواهند شد ، کمتری بر طبیعت گذاشته و طراحی های انجام شده بهینه تر ، کم خطا تر و بدون نیاز به دوباره کاری ا

بدلیل شرایط خاص کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به دلیل محدود بون منابع طبیعی و مالی نیاز به بهینه سازی  موضوعاتی که  

 فرآیند ها در هر صنعتی کامال حس می گردد.

ادالت مالی که در در پروژه های ساختمانی به نظر میرسد حجم مب BIMبا توجه به بیشتر بودن متقاضیان به کارگیری 

یربنایی اتفاق می افتد و اهمیت باالی اینگونه پروژه ها از نظر ملی و توسعه ی کشور نیاز به توجه سازمان های پروژه های ز

دولتی و قانونگذار برای تدوین استاندارد های مربوطه و آیین نامه ی اجرایی برای این بستر می باشد و با توجه به اینکه پیاده 

به مراتب سخت تر از پروژ های ساختمانی می باشد لیکن عواید و مزایای آن نیز چندین   ن بستر در پروژه های زیربناییسازی ای

برابر می باشد همچنین امید می رود که این پژوهش شروعی مختصر بر تدوین اینگونه دستور العمل ها بوده و آغاز گر حرکتی 
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و بررسی شرایط موجود در حال حاظر در کشورمان وجه به پژوهش های مطالعه شده  جهت رشد و توسعه کشور عزیزمان باشد.با ت

 به شدت حس می گردد.   BIMخال نبود استاندراد و ضعف در برنامه نویسی و ارتقا دهنده ی نرم افزاری بستر 

ربوطه در دنیا ، به این پژوهش پیشنهاد می کند به عنوان تحقیقات آتی حول محورهای  نحوه ی تدوین استاندارد های م

در پروژه های زیربنایی تسهیالتی ، بررسی نمونه پروژه های انجام شده، نقش ارتقا دهنده نرم افزاری در پروژه  BIMکارگیری 

 در مدیریت ایمنی و ریسک تحقیق گردد. BIM، به کارگیری  BIMهای 

 

 با سپاس از همکاری گروه تخصصی سپاسد.
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 چکيده

برخوردار است، اما جنبه های غیرفنی متشکل از فرایند، نیروی انسانی )کارکنان( و   ۱BIMساسی در حوزه هرچند اطالعات از نقش ا

 BIMسیاست نیز به نوبه ی خود تاثیرگذار بوده و مستلزم رسیدگی می باشند. در این نوشته روی عوامل تسهیل کننده ی اجرای 

ی راه، مدل های بلوغ، معیارها، دستورالعمل ها، مسائل  ، ملزومات، نقشه هاتمرکز می کنیم. این عوامل عبارتند از دستورات قانونی 

برای اجرای پروژه های عمومی در خالل مراحل طراحی،   BIMقانونی، امنیتی و بهترین رویه ها. در بسیاری از کشورها استفاده از 

در حال رشد و توسعه می باشند.  ر و سبزتر به وفور ساخت و مدیریت اجباری تلقی می شود. شعارهایی همچون بهتر، ارزان تر، ایمن ت

با توجه به تجربیات قبلی این نتیجه گیری حاصل شده که اتخاذ برنامه ی استراتژیک بلندمدت به منظور ارتقای صنعت ساخت ملی و  

مبادرت   BIMاه های ضروری می باشد. در همین راستا بسیاری از کشورها به تهیه ی نقشه ر BIMبهره مندی از منافع اجتماعی 

نیز با حرکت   BIMورزیده اند و آن ها را با دستورات قانونی و الزام آور هماهنگ نموده اند.دستورالعمل های اجرایی )راهنمایی ها( 

  BIMراهنمای  ۱00صنعت ساخت در مسیر تدوین شده مورد گسترش و بروزرسانی قرار می گیرند. در زمان تالیف این مقاله بیش از 

و چه زیرمجموعه ی سایر ابزارها    BIMچه به عنوان دستورالعمل مستقل    BIMمی باشند. مدل های بلوغ  ومی در دسترس  کل عمبه ش

در سطوح مختلف    BIMتوسعه داده شده اند. در واقع این مدل ها به مثابه ی ابزاری بوده که نظارت و مدیریت بر وضعیت پیاده سازی  

 ته با آنها آشنا خواهیم شد. را ممکن می سازند که در این نوش

 ها هیالت؛ دستورالعملمدلسازی اطالعات ساختمان؛ اقدامات؛ تس: واژگان کلیدی

 

 

  

 
1 Building Information Modeling 
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 ( مقدمه 1

( به یک فرایند کاربردی ُپر ارزش برای صنعت مدرن معماری، مهندسی و ساخت BIMساختمان ) اطالعاتمدلسازی 

(AEC بدل شده است. فناوری )BIM های مجازی ساختمان در فرمت دیجیتال را عداد بیشتری از مدلامکان خلق یک یا ت

ی مراحل طراحی  ها در سطح باالتری قرار خواهند گرفت. چنین ابزاری امکان پشتیبانی از کلیه فراهم ساخته که میزان دقت آن 

کمیل شده ای تهای رایانهدلدستی خواهد بود. م را فراهم ساخته و کارایی تحلیلی/ کنترلی آن به مراتب بیشتر از فرایندهای

ی عمر ساختمان های کاربردی بوده که پشتیبانی از فرایندهای ساخت، تولید و تدارکات در چرخه حاوی اطالعات هندسی و داده

 )تحقق بخشی به مفهوم سازه، بهره برداری و نگهداری( را بدنبال خواهند داشت.

ی عمر ساختمان برخوردار بوده و زیربنای رخه یاز برای مدلسازی چز کارکردهای مورد ناز بسیاری ا  BIMاز سوی دیگر 

شود. ها یا روابط تعریف شده بین اعضای تیم پروژه محسوب میهای طراحی / ساخت جدید و تغییر در نقشبهره مندی از قابلیت

BIM    افزایش   ی مستقیم آننتیجه   تر انجامیده کهرچه ساخت یکپا  –پس از پیاده سازی صحیح به تسهیل اجرای فرایند طراحی

( و FMها )ی ساختهبرای پشتیبانی از مدیریت بهینه  BIMباشد. تر میهای کمتر و در مدت زمانی کوتاهکیفیت پروژه با هزینه

فی به مخاطبان ی دانش کاهای اصلی ساختمان مثمرثمر واقع خواهد شد. هدف این مقاله ارائهاعمال اصالحات متعاقب در بخش

 می باشد. (AEC)در صنعت ساخت و ساز  BIMل تسهیل کننده پذیرش و پیاده سازی موثرتر شناخت و بررسی عوامجهت 

 ( مواد و روش تحقیق2

چهار مولفه ی هسته ای مهندسی مجدد فرایندهای تجاری عبارتند از فناوری، کارکنان، فرایند و سیاست. در این مقاله، 

قرار   BIMستراتژیک ، سازمانی و سایر موضوعات تسهیل کننده ی پذیرش و پیاده سازی  تمرکز بحث را روی عوامل اجتماعی، ا

 ر قسمت عبارتند از :داده ایم. مهم ترین موضوعات مطرح شده در ه

: در این بخش اهمیت سازمان های دولتی و نقش آن ها در کانون توجه قرار می گیرد. قوانین الزام  BIMدستورالعمل های 

قاط جهان معرفی و مرور می شوند. انگیزه ها و ملزومات، چالش ها و مالحظات مرتبط با تهیه ی دستورالعمل  قصی ندر ا  BIMآور  

 نیز تشریح می شوند. BIMهای 

این مفاهیم از ارتباط تنگاتنگی نسبت به یکدیگر برخوردار   :  BIMهای راه، مدل های بلوغ و معیارهای اندازه گیری  نقشه

 نقشه راه ها و مثال های کاربردی از هر یک را توصیف می کنیم. -واع مدل هاله انن مرحهستند. در ای

بر اساس ناحیه و سازمان معرفی می شود. همچنین   BIMدر این قسمت دستورالعمل های رایج   :  BIMراهنماهای کاربردی  
1LOx ملزومات اطالعاتی و برنامه ی اجرایی ،BIM  .نیز مرور می شوند 

محسوب می شوند. در این بخش آموزش ها و  BIMافراد هسته ی اساسی اجرای  : BIMت در حوزه ی آموزش و تحصیال

 در صنعت دانشگاهی و صنعتی ، در اقصی نقاط جهان را معرفی می کنیم. BIMبرنامه های اعطای مدارک معتبر 

تیم پروژه اجرا می شود. از سوی  بر اساس همکاری تنگاتنگ بین اعضای BIM: ائل قانونی، امنیتی و بهترین رویه هامس

گر ظهور مشکالت قانونی و امنیتی در پروژه های تعاملی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این قسمت مسئولیت ها و حقوق افراد دی

را مطرح می کنیم. رویکردهای مختلفی برای ساختاردهی هزینه ی خدمات   BIMهای    حاضر در این پروژه ها در ارتباط با داده

 
1  Level of detail/Level of development 
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BIM   در دسترس می باشند. اهمیت مسائل اجتماعی در کانون توجه قرار می گیرد ، روابط چرخه ای حاکم بین راهنمایی های

 ا، ارزیابی و تکامل مربوط می شوند.، پروژه ها و بهترین رویه ها نیز مرور می شود. این موارد به مراحل اجرBIMمختلف 

 

 ( ادبیات و پیشینه تحقیق3

 BIMهای قانونی )قوانین الزام آور(  عمل( دستورال1-  3

در پروژه های در حال اجرا  BIMمالکان پروژه های ساختمانی، چه دولتی و چه خصوصی، به شکل روزافزونی استفاده از 

ساخت   را اجباری نموده اند. دستورالعمل های قانونی غالبًا به شکل اعالنیه یا بیانیه توسط مالکان برای استفاده ی فعاالن صنعت

لزومات قانونی به مثابه ی بندهای قراردادی تلقی شده که اجرای آن ها بر عهده ی ارائه و طراحی بیان می شوند. در حقیقت م

صادره توسط دولت و سایر مالکان  دولتی  BIMدهندگان خدمات کاربردی می باشد. تمرکز این بخش روی دستورالعمل های 

، انگیزه ها و ملزومات تعریف شده در این زمینه لزومات دولتی را معرفی کرده و سپس شرایطقرار گرفته است. در ابتدا اهمیت م

 .در اقصی نقاط جهان را مرور می کنیم. در بخش نهایی چالش ها و مالحظات تکمیلی در این زمینه معرفی می شوند

 BIMآور دولتی در حوزه ی  ( اهمیت قوانین الزام  3-2

در پروژه های در دست اجرا را اجباری   BIMهای دولتی و هم خصوصی استفاده از سازمان در بسیاری از کشورها، هم

اند. در واقعیت کار دستورات قانونی بخش خصوصی در اولویت ضعیف تری نسبت به دستورات قانونی بخش دولتی قرار نموده

 ؟می باشندمی گیرند. به چه دلیلی قوانین الزام آور دولتی با جلب توجه بیشتری همراه 

دارند. برای مثال  BIMهوشیاری راجع به اهمیت  -ی نخست این است که ملزومات دولتی تاثیر زیادی بر میزان آگاهینکته

% از افراد از   43نشان داده که  BIMی ملی ساختمان انگلیس در رابطه با های صورت گرفته توسط موسسهبرخی نظرسنجی

این زمان همان زمانیست که این دستورات برای نخستین بار در دست معرفی   باشند.یاطالع مبی 20۱۱در سال   BIMوضعیت  

 SMARTنشریه ی    20۱2% کاهش یافته است. در گزارش سال    ۶و    2۱این رقم به    20۱3و    20۱2قرار گرفته اند. در سال های  

MARKET  در ارتباط با تاثیرBIM سال پس از پیاده سازی  2ه که رار گرفتای این نکته مورد تاکید قبر کسب و کارهای کره

دوم اینکه بخش عمده  اند.اطالع بودهبی BIM% از شرکت های مربوطه از ماهیت  3در این کشور، تنها  BIMقوانین اجباری 

 ای از پروژه های ساختمانی، علی الخصوص پروژه های زیرساختی از نوع پروژه های دولتی هستند و این پروژه ها منبع درآمد

های خصوصی از های دولتی بر خالف سازمانهای قانونی سازمانسوم اینکه دستورالعمل شوند.ها محسوب می بسیاری از شرکت

توان به سیستم های اجرایی دولتی برخوردار هستند. برای مثال میی تنگاتنگی نسبت به سیاست ها، مقررات و سیستمرابطه

ی راه استراتژیک نیز توسط دولت، یک نقشه BIMشاره نمود. با اعالم تصویب قوانین اپیگیری الکترونیکی سنگاپور  -ثبت نام

 BIMبرای تسهیل تغییر مقررات و استانداردهای فعلی و پشتیبانی هر چه بهتر از این دستورات ارائه می شود. ملزومات جدید 

های خصوصی از انتشار جزئیات شرکت چهارم اینکه  همراه می شوند.  BIMبا بروزرسانی دستورالعمل های اجرایی 

ورزند و همین مساله دسترسی عمومی به این جزئیات را دشوارتر خواهد اجتناب می BIMهای اجرایی ها و دستورالعملبرنامه

 ساخت.
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 در اقصی نقاط جهان   BIMهای اجرای  ( وضعیت دستورالعمل3-3

را در دست   BIMآور مرتبط با های الزامبه بعد دستورالعمل 20۱0ل  اسسازمان های دولتی فعال در اروپا، آمریکا، آسیا از  

ها اقدام به انتشار این دستورالعمل 200۷اند. نروژ، دانمارک و فنالند نخستین کشورهایی بوده که در سال تعریف قرار داده

های در حال اجرا از سال پروژهدر تمامی  BIM( ضرورت اعمال GSA)۱اند. در آمریکا سازمان مدیریت خدمات عمومی نموده

اند. در جدول ها مبادرت ورزیدهکشور به تعریف این دستورالعمل ۱۵به بعد را به تصویب رسانده است. از آن زمان به بعد    200۸

 ند.اخالصه ای از این داده ها ارائه شده ۱

 در اقصی نقاط جهان  BIMآور برای اجرای های الزام: دستورالعمل 1جدول 

سال تحت  سازمان ذی ربط ر کشو

 پوشش

 ملزومات

 Statsbygg 200۷-20۱0 نروژ
پروژه   ۱۵،  200۸پروژه در سال    ۵،  200۷پروژه در سال    ۱و همه ،    ۱-۵-۱۵

 IFCموظف به استفاده از  20۱0و تمامی پروژه ها در سال  200۹در سال 

 می باشند.

 bips/MOLIO 200۷-20۱3 دانمارک

 3با هزینه ی بیش از  ، تمامی پروژه های عمومیبه بعد 200۷از ژانویه ی 

  BIM به عنوان پیش نیاز IFC2میلیون یورو ملزم به استفاده از 

های دولت دانمارک قلمروی دستورالعمل 20۱3در سال   باشند. می  BIM 

ن میلیون یورو افزایش داده است. همچنی ۷/0برای پروژه های عمومی را به 

تعیین میلیون برای استفاده از  ۷/2ر نیز سقف ام داهای و      برای پروژه 

شود.می شود.    

 200۷ نهاد ناظر ساختمان فنالند

باشند. از سال می IFC/BIMهای دولتی موظف به استفاده از تمامی پروژه

، سازمان ناظر و شرکت 3COBIMبه بعد و پس از انتشار ملزومات  20۱2

اند. فنالند را اجباری تلقی نموده COBIMهای مهم ساختمانی استفاده از 

به بخشی از فرایند  BIMرا آغاز کرده که طی آن  KIRAdigiبرنامه ی 

 دریافت مجوز ساختمانی تبدیل می شود.

 آمریکا

GSA 200۸ 
میلیون دالر اجباری است.  3۵های باالی در تمامی پروژه BIMاستفاده از 

 داخت می شود.هزینه های آن مطابق زمانبندی دولت آمریکا پر

 20۱0 ویسکانسین
ی حداقل های دولتی با بودجهپروژهایالت ویسکانسین اعالم داشته که تمامی  

میلیونی   ۵/2میلیون دالری یا ساخت و سازهای جدید با حداقل بودجه ی    ۵

 هستند. BIMبه بعد موظف به استفاده از  20۱0از سال 

کره 

 جنوبی

وزارت اراضی، زیرساخت 

قل، تدارکات و حمل و ن

 خدمات عمومی

20۱0-20۱۶ 

ی پروژه ، همه20۱۱پروژه در سال    3حداقل  ،  20۱0پروژه در سال    2حداقل  

ی خدماتی ی پروژهو همه 20۱2میلیون دالر کره در سال  ۵0های باالی 

ی خدماتی کامل، کل هستند. در پروژه BIMموظف به استفاده از  20۱۶

 شود.ریزی و مدیریت میبرنامه PPS فرایند تدارکات و ساخت بوسیله ی

 سنگاپور
موسسه ی ساختمان و 

 ساخت و ساز
20۱3-20۱۵ 

هزار متر  20های معماری با مساحت بیش از تمامی پروژه 20۱3در سال 

هستند. سیستم ثبت الکترونیکی اجباری است.  BIMمربع موظف به اعمال 

 20۱۵رود. در سال  سیستم ثبت الکترونیکی مهندسی بکار می  20۱4از سال  
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از سیستم ثبت الکترونیکی هزار مترمربع    ۵هایی با مساحت بیش از  ساختمان

 کنند.معماری و مهندسی استفاده می

 انگلیس
، دفتر BIMکارگروه 

 کابینه
20۱۶ 

در پروژه های  BIMدولت انگلیس اعالم کرده که استفاده از  20۱۱در سال 

 است.به بعد اجباری  20۱۶از  2دولتی سطح 

 چین 

سازمان مسکن هنگ 

 کنگ
20۱4 

را اجباری اعالم  BIMسازمان مسکن هنگ کنگ استفاده از  20۱4در سال 

 نموده است.

 20۱۸-20۱۷ دولت هنگ کنگ
مجلس هنگ کنگ سازمان های دولتی را موظف کرده تا   20۱۷در ژانویه ی 

به  20۱۸ه ی را به کار بگیرند. از ژانوی BIMمشاوران و پیمانکاران مجهز به 

 میلیون دالر اجباری شده است.  30روژه های باالی  در پ  BIMبعد استفاده از  

 2020-20۱۸ اداره ی امور انسانی
ی پروژه های طراحی و ساخت را اجباری در کلیه  BIMامور انسانی استفاده از  

 20۱۸هزار متر مربع در اواخر سال    20میلیون یا    ۶0اعالم نموده است )باالی  

 (2020سال % تمامی ساختمان های جدید در  ۹0و 

 20۱۷ شهرداری فوجیان 
در برخی پروژه هایی  BIMشهرداری فوجیان به شکل گزینشی استفاده از 

 ( را اجباری اعالم نموده است.20۱۷میلیون ) ۱00به ارزش بالغ بر 

 2020 دولت ملی
 % از پروژه ۹0و  ۱های درجه ی دوازدهم، مسکنساله ۵ی بر اساس برنامه

 می باشند. 2020تا آخر سال  BIMاستفاده از های جدید موظف به 

 20۱4 شهرداری دوبی دوبی
برای ساختمان های   BIMاستفاده از ابزارهای    20۱4شهرداری دوبی در سال  

-ها، دانشگاههزار فوت مربع )بیمارستان  300طبقه، مساحت باالی    40حداقل  

 المللی( را اجباری نموده است.های بینپروژه های خاص و سایرا، ساختمانه

 20۱۶  ایتالیا
های عمومی با ارزش دولت ایتالیا اعالم کرده که پروژه 20۱۷در ژانویه ی 

 ی راه خود بیافزایند.را به نقشه 2سطح     BIMیورو باید   میلیون  2/۵بیش از  

 فرانسه 
مرکز علمی فنی 

 ساختمان 
20۱۷ 

هزار واحد مسکونی  ۵، 20۱۷م کرده که تا سال فرانسه اعال 20۱4در سال 

 تولید می کند. BIMرا به کمک 

 اسپانیا
 20۱۹-20۱۸ وزارت توسعه 

 BIMی اسپانیا اعالم داشته که درصدد اجرای وزارت توسعه 20۱۵در سال 

های باشد. همچنین پروژهبه بعد می 20۱۸های عمومی از سال در پروژه

 گیرند.د مورد ارزیابی قرار میبه بع 20۱۹زیرساختی نیز از 

 2020 دولت کاتالونیا
دولت کاتالونیا کنسرسیوم آینده را تشکیل داده تا برنامه  20۱۵در فوریه ی 

 را تدوین نماید. 2020در سال  BIMجباری ی ا

 آلمان 
وزارت فدرال حمل و 

 نقل و زیرساخت ها
2020 

های زیرساختی و در پروژه BIMریزی کرده تا استفاده از دولت آلمان برنامه

 اجباری شود. 2020ساختمانی تا سال 

 هستند. BIMتمامی پروژه ها موظف به استفاده از  20۱۹تا سال  20۱۶ وزارت دفاع اسرائیل 

 

 BIM( ملزومات  4 - 3

د. با افزایش ناهای رایج را به همراه داشتهیا سایر فرمت  IFCهای طراحی در فرمت  ضرورت ثبت داده  BIMی  قوانین اولیه

ی سازمان مرکزی ی بارز به پروژهشوند. یک نمونهمیتر تر و عینی، ملزومات کاربردی نیز پیچیدهBIMدانش و تجربه راجع به 

ی راه این پروژه به صورت رسمی از سال  آغاز شده است. نقشه 200۹گردد که در سال ی جنوبی بر میرسانی کرهی برق شبکه

 BIMی سیستم پروژه به صورت آزمایشی به اجرا ۷سازی قرارگرفته است. قبل از این زمان نیز ست پیادهبه بعد در د 20۱0
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ی جنوبی دو نمونه ی برق رسانی کرهی دفتر مرکزی شبکهی موردی سالن طراحی دانگدمون و پروژهمطالعه اند.مبادرت ورزیده

ختمان برق رسانی کامالً شفاف و دقیق بوده و در راستای فرایند سای پروژه BIMشوند. ملزومات ها محسوب میاز این پروژه

ی دیگر از ملزومات نیز ، سه دستهIFCطراحی در    –  BIMهای  اند. عالوه بر ثبت مدلسازی قرارگرفته مورد پیادهارزیابی طراحی  

ارزیابی   -3مات تضمین کیفیت طراحی،  بررسی خودکار ملزو  -2بررسی خودکار ملزومات فضایی/مکانی،    -۱اند.  مدنظر قرار گرفته

شود. برای مثال بررسی ملزومات تضمین ای تقسیم میه موضوعات زیرمجموعه. هر موضوع خود بBIMعملکرد انرژی مبتنی بر  

های عاری از تداخالت نرم و سخت، رعایت ملزومات ضد حریق و سرقت، حمایت از افراد معلول و طراحی کیفیت شامل طراحی

، Rhino ،Revit ،SketchUp ،Robot ،Midasافزار کاربردی از جمله نرم ۱0باشد. هر تیم پروژه ای از بیش از ها می راه پله

Ecotect  و ،ArchiCad    محیط مجازیIES  صحت سنجی مدل ،Solibri    .استفاده نموده استIFC   برای تبادل داده ها توصیه

به بلوغ کافی نرسیده اند. در این وضعیت  که ابزارهای تحلیلی فعلی هنوز های کاری صورت گرفته نشان دادهشده است. مالقات

 توصیف شده است.  ۱سازی شده که ملزومات مربوطه در جدول ی جنوبی پیادهبتدریج در محیط کره BIMی راه نقشه

 ۷ر ش داده برا گستر BIMو هنگامی که دولت دانمارک ملزومات و قوانین اجرایی خود در زمینه ی  20۱3در سال 

های دیجیتال مدیریت اشیای مدل -2طالعات و ارتباطات، ی هماهنگ از فناوری ااستفاده -۱موضوع تاکید ورزیده است : 

تخمین کمیت و  -۵استفاده از مدل ساختمانی دیجیتال،  -4ای، استفاده از ارتباطات دیجیتال و وبسایت پروژه -3ساختمانی، 

ی انگلیس نه، کابی20۱۱می  3۱در  بازرسی دیجیتال -۷حویل دیجیتال مستندات ساختمانی، ت -۶پیشنهاددهی دیجیتال ، 

ی به بعد به تصویب رسانده است. در ادامه  20۱۶های قابل اجرا از آوریل  را برای پروژه  2در سطح    BIMهای اجرایی  دستورالعمل

( مربوط 22013BSI) 1PAS 1192-2وع به قانون به تصویب رسیده که این موض BIMهای این روند مجموعه دستورالعمل

 BIMی ساختمانی به کمک  ی تامین سرمایه/ تحویل پروژهضرورت مدیریت اطالعاتی مرحله  PAS 1192-2شود. در قانون  می

ی برنامه  -2(، MIDP)3ی اصلی تحویل اطالعات برنامه -۱ :رسدسند به ثبت می 3مورد تاکید قرارگرفته است. در این چرخه 

  (.EIR)۵ملزومات اطالعاتی کارفرما  – BIM 4(BEP ،)3اجرایی 

در کانون  BIMی ها بر پایهی عملیاتی و توجه به دارایی( مدیریت اطالعات در مرحلهPAS 1192-3در قانون بعدی )

شوند. در قانون یتهیه م   COBie –UK-2012های اطالعاتی بر اساس دستورالعمل  ی مولفهگیرد. همچنین کلیهتوجه قرار می

ملزومات امنیتی (PAS 1192-5)   ۵ی  ( جزئیات تعامالت اجرایی در خالل مستندسازی شرح داده می شود. در مرحله4بعدی )

شوند. برخی موارد بر اساس تعاریف قراردادی اجرایی شده و روز به روز بیشتر می BIMمعرفی می شوند. مشخصات و قوانین 

در سطح ملی شامل حداقل ملزومات می BIMدستورالعمل های اجرایی  مانند.  ستورالعمل باقی میبرخی دیگر صرفاً در حد د

 کندی فهرست ملزومات بوده و ملزومات جدید و تکمیلی را با توجه به نیازهای پروژه تعریف میاشند. هر پروژه قادر به توسعهب

د. حداقل تعداد متخصصان حاضر در تیم کننتعریف می BIM های خاصی را برای استفاده ازها روشبرای مثال برخی پروژه

 های قابل استفاده نیز مشخص می شوند. )مدیریتی و هماهنگی( یا پلتفرم
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 های تحقیق( یافته4

 های بلوغ و معیارهاهای راه، مدل( نقشه4-1

یری از مفهوم همگی اجزای انکارناپذ های اجرایی )راهنماها(و دستورالعمل BIMراه، معیارهای های بلوغ، نقشه هایمدل

BIM ی سازی پروژه(. مدل بلوغ یک ابزار بنچ مارک کردن بوده که سطح پیاده۱شوند )شکل محسوب میBIM   را تخمین

-کلیدی اندازههای ی شاخصدر زمره BIMشود. معیارهای زند. این تخمین به محیط داخلی یا خارجی سازمان مربوط میمی

مستلزم اتخاذ زمان و حرکت مرحله   BIMشوند. پیاده سازی  لحاظ می  BIM( قرار گرفته که در مدل بلوغ  KPI)۱یری عملکرد  گ

باشد. می BIMای برای دسترسی به سطح شایستگی مدنظر همراستا با مدل بلوغ برنامه BIMی راه باشد. نقشهبه مرحله می

شامل مجموعه  BIMگیرد. راهنمای صورت می BIMآور نین الزامبرای هر مرحله از طریق قوا بینی شدهتعریف اهداف پیش

 سازد. هایی بوده که تحقق بخشی به اهداف مربوطه را ممکن میدستورالعمل

 BIM( نقشه راه  4-2

به عنوان یک ضرورت صنعت ساخت به رسمیت شناخته شده است، بسیاری از  BIMو هنگامی که  2000از دهه ی 

 BIMفنالند نقشه راهی را برای پیاده سازی    Shankaاند. برای مثال شرکت  برآمده  BIMی راه  نقشهها در صدد طراحی  شرکت

رسمیت شناخته می شوند.  به 20۱3آغاز شده و مزایای آن در سال  200۵در شرکت طراحی نموده است. این پروژه در سال 

پروژه های جهانی را شامل شده  200۹و در سال پروژه های تجاری  200۸به تدریج گسترش یافته و در سال  BIMقلمروی 

 است.

( پیاده سازی شده است. این نقشه راه 2USACEتوسط اتحادیه ی مهندسان ارتش آمریکا ) BIMاولین نقشه راه های 

معیار مبتنی بر پروژه های در دست تحلیل و سطح سازگاری مربوطه می باشد. در این  ۷ه حاوی منتشر شد 200۶که در سال 

(. اهداف بلندپروازانه ای این نقشه ی راه به تدریج در 3NBIMSدر دست اجرا قرار می گیرند ) BIMایط استانداردهای ملی  شر

دستیابی به قابلیت های عملیاتی پیش بینی شده توسط اجرا شده اند. هدف این سازوکارها  USACEتمامی پروژه های محلی 

NBIMS    ف پیش بینی شده در این نقشه راه دیگر هد  2020رسازی پروسه ها تا سال  می باشد. همچنین خودکا  20۱2تا سال

سطوح به تاخیر افتاده است. همچنین   2020تلقی می شود. در نقشه ی راه اصالح شده تحقق بخشی به اهداف عملیاتی تا سال  

ی مورد اصالح قرار گرفته اند. مرحله ی آموزش ، ادغام، همکاری، خودکارسازی و نوآور ۵بلوغ چرخه ی فرایندی نیز بر حسب 

 فرایند فعلی فاقد ماهیت خطی تدریجی می باشد.

 
1  Key Performance Indicator 
2  US Army Corps of Engineers 
3  National BIM Standards 
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 BIM: روابط موجود بین نقشه راه ، مدل بلوغ، دستورالعمل های قانونی و معیارهای  1شکل 

ی راه از  ، نقشه راه های متعدد دیگری نیز به شکل عمومی منتشر شده اند. هر نقشهUSACEاز زمان تعریف نقشه راه 

 دسته ی کُلی تقسیم می شوند. ۵نقشه راه ها به استراتژی و فلسفه ی متفاوتی سود می برد. در مجموعه تمامی 

گروه اول بر حسب سطح همکاری تعریف می شود. برای مثال نقشه راه تعریف شده توسط مرکز تحقیقات معماران استرالیا  

(1CRC  وضعیت بلوغ )BIM  ادغامی.   -3تعاملی و    -2ایزوله شده ،    -۱م نموده است :  ه را به سه مرحله تقسیدر فرایندهای نوآوران

کانادایی منتشر شده در سال  BIMمشابه ی نقشه ی راه استرالیایی می باشد. به طریق مشابه نقشه راه  USACEنقشه ی راه 

مک کالم  ارچه )بهینه سازی شده(.یکپ -ادغامی -همکاری محور -هماهنگ -سطح جداگانه می باشد : مستقل ۵شامل  20۱4

 4دوستانه  BIM،  3محتاط  BIM،    2تنها  BIMرا به شکل زیر نامگذاری نموده است :    BIM( سطوح مختلف همکاری های  20۱۱)

 ،BIM نقشه ی راه ۵اجتماعی .BIM  ریچاردز بنا نهاده شده است. این نقشه ی راه نیز در   –انگلیسی بر اساس مدل بلوغ بیو

شعبه ی استرالیا مدل بلوغ انگلیس را با مدل بلوغ   buildingSMARTمین مدل گنجانده می شود. موسسه ی چهارچوب ه

تصاص را به مرحله ی ادغامی اخ 3را به حالت همکاری و سطح  2را به حالت ایزوله ، سطح  ۱ -0خود مقایسه کرده و سطوح 

 تنها در نظر گرفته می شود. BIMانگلیسی معادل با  BIM ۱داده است. تعجبی نداشته که سطح 

تعریف می شوند. مثال هایی از این دست عبارتند  BIMبر حسب قلمروی پروژه های  BIMدر گروه دوم نقشه راه های 

نقشه ی راه کشورهای اسکاندیناوی و غیره. برای  کره جنوبی، 8PPSو  7MOLIT ، نقشه راه های 6BCAاز نقشه راه سنگاپور 

و ایالت ویسکانزین ارزش کُل سنگاپوری مساحت کُلی طبقات گزارش دهی می شود. دانمارک، کره، چین مثال در نقشه راه 

 
1  Cooperative Research Center 
2  Lonely BIM 
3  Shy BIM 
4  Friendly BIM 
5  Social BIM 
6  Building Construction Authority 
7  Ministry of Land, Infrastructure, and Transport 
8  Public Procurement Service 

BIM Mandates 

BIM Roadmap 

BIM Maturity Model 

BIM Measures 

Timeline 

BIM Guides 
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داد طبقات و پروژه را مبنا قرار می دهند. در چین درصد پروژه بکار می رود. در فرانسه تعداد واحدها بکار می رود. در دوبی تع

برای ساختمان های مرتفع کره جنوبی از مراحل پیشرفت پروژه   OPEN BIMروند. نقشه راه موسسه  مساحت ناخالص بکار می

های بیشتری ذکر شده جزئیات و مثال ۱نماید. در اسپانیا نوع پروژه مبنای تقسیم بندی قرار می گیرد. در جدول استفاده می

 اند.

 PPSراه منتشر شده توسط  شه راه ها بر مبنای ارزش هسته ای هر مرحله اختصاص می یابد. نقشه  گروه سوم به تعریف نق

، تعریف اولیه به طول   ۱مرحله تقسیم می نماید :  مرحله ی    3نقشه راه را به    200۹کره جنوبی در سال    buildingSMARTو  

سال. هر فاز با هدف مشخصی  4و خاتمه به طول  پیشرفت  3سال و مرحله ی  3پیاده سازی به طول  2سال ، مرحله ی  3

هدف  ۵هر هدف به کمک استراتژی های اجرایی به  ای کیفیت طراحی، کاهش بودجه، نوآوری تجاری(.همراه می باشد )ارتق

ه پیاد -4اکتساب و انتشار فناوری ،  -3توسعه و پذیرش استاندارد،  -2پشتیبانی از سیاست ها،  -۱جزئی تقسیم می شود : 

 تحصیل و آموزش به سایرین -۵سازی پروژه ، 

سطح  ۵،  2030را بر حسب کاربرد مربوطه تعریف می کنند. برای مثال در نقشه ی راه  BIMه گروه چهارم نقشه ی را

بازاریابی، سطح   0کاربردی تشریح شده اند که از کمترین تا بیشترین درجه ی چالش پذیری فناوری دسته بندی شده اند. سطح  

هوش  ۵، سطح ۱ناب BIM 4، سطح BIMمل پیاده سازی کا3ردگیری دو مرحله ای ، سطح  2هماهنگی اولیه ، سطح  ۱

 از این روش استفاده می شود. BIMمصنوعی. معموالً در نقشه راه های 

پروژه ی  BIMمبتنی بر رویکردی منحصر به فرد می باشند. برای مثال نقشه راه  BIMگروه آخر شامل نقشه راه های 

است. این رویکرد در تضاد با رویکردهای را در پیش گرفته ( رویکرد توصیفی 2HS2انگلیس ) 2راه آهن سریع السیر شماره ی 

استرالیا از  BIMه است. سازمان تعریف تجویزی سنتی قرار می گیرد. یک انیمیشن برای نمایش دستاوردهای مختلف بکار رفت

داده ها و  -4الت، تحصی -3دستورالعمل ها،  -2تدارکات،  -۱مولفه ی  ۸نقشه ی فرایندی برای تشریح روابط برقرار شده بین 

 سود بُرده است.وضعیت صنعتی  -۸ابتکارات ملی ،  -۷چهارچوب قانونی،  -۶تبادل داده و فرایند،  -۵کتابخانه ها، 

بکار می روند و  معموالً در بخش دستورالعمل های راهنما مورد  BIMنقشه راه ها به عنوان زیربنای اجرای قوانین این 

انگلیس و قوانین   BIMبرای مثال نقشه راه   ن قوانین برای هر مرحله مورد بروزرسانی قرار می گیرند.پشتیبانی قرار می گیرند. ای

مورد پشتیبانی قرار می  BSو اسناد استاندارد  PAS 1192از سری استانداردهای  2مربوطه از طریق توصیف جزئیات سطح 

 گرفته است.  یب مورد بروزرسانی قرارجنوبی نیز به همین ترت کره MOLIT/PPSگیرند. همچنین راهنمای 

خصوص توصیف تالش نموده تا اهداف، برنامه های اجرایی و ملزومات کوتاه مدت را به شیوه ای ب BIMنقشه راه های 

انگلیس حاوی اشارات واضحی   BIMنمایند. با این وجود موارد بلندمدت در هاله ای از ابهام قرار می گیرند. برای مثال نقشه راه  

 کمتر پوشش داده می شود.  3می باشد اما سطح  2جع به سطح را

 BIM( مدل های بلوغ  4-3

یک ضرب المثل معروف چنین بیان می دارد که آنچه قابل اندازه گیری نیست قابل مدیریت نیز نمی باشد. مدل بلوغ 

BIM    چهارچوبیست که کمی سازی و مدیریت توانمندی هایBIM  ی را ممکن می سازد. مدل هایسازمان یا تیم های پروژه ا 

 
1  Lean BIM 
10 UK High Speed Two 
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سطوح بلوغ و امتیازات   -2موضوع مدنظر )معیار ارزیابی( و    -۱می باشند.  غالبًا شامل دو مولفه )محور، جنبه( اساسی    BIMبلوغ  

در حوزه ی مدنظر و امتیازات مدل بلوغ مورد ارزیابی قرار می گیرند. برخی  BIMمربوطه. با ترکیب این معیارها ، مدل بلوغ 

ز سوی دیگر مدل های دیگری در شند. امدل های بلوغ در سطوح کالن تعریف شده و حوزه های مدنظر آن ها محدود می با

سطح جزئیات حداکثری تعریف شده و حوزه های مدنظر و سطوح بلوغ آن ها متعدد می باشند. مدل های بلوغ متعددی برای 

خالصه ای  2ن ها و کُل صنایع / نواحی در دسترس می باشند. در جدول ارزیابی وضعیت فردی، تیم های اجرایی پروژه، سازما

 بعالوه ی هدف تحلیلی اصلی آن ها نمایش داده شده است.  BIMوغ از مدل های بل

این سوال ساده را مطرح کرده که سطح   "سطح تخصص"شامل ساده ترین فُرمت می باشند. مدل  2دو مدل نخست جدول  

  smart marketسط یا متخصص؟ این سوال نخستین بار در گزارش سازمان  ت ؟ مبتدی ، متوشما در چه حدیس   BIMتخصص  

)نام سازمان، بازار هوشمند( مطرح شده است. از آن زمان به بعد این سوال در  200۷در سال  BIMارزش سیستم های  –

باشد. سطح تخصص   متفاوت نمی  ( نیز چندان۱ICIتکرار شده است. شاخص شایستگی فردی )  BIMبسیاری از نظرسنجی های  

BIM  سطح تقسیم می شود. بدون تخصص، ابتدایی، متوسط، پیشرفته، متخصص. یک فرم پیچیده تر از مدل بلوغ  ۵بهBIM 

 مربوط می شود. BIMدر ارزیابی های فردی به معیارهای مجوزدهی مرتبط با متخصصان 

ثال مدل ارزیابی اعتالی اختصاص می یابند. برای مپروژه  در سطح BIMدسته ی دوم از مدل ها به ارزیابی سطح بلوغ 

( شامل دو مدل جزئی می باشد. اولی برای پروژه های کامل و دیگری برای پروژه های در دست اجرا  BIMe) BIMپروژه ی 

. پروژه اعمال می شوند . پروژه های تکمیل شده به کمک شاخص های عملکردی قبلی همچون بنچ مارک ها ارزیابی می شوند

کمک معیارهای فرایندی مورد تخمین قرار می گیرند. در این مدل شاخص قطعیت هزینه )تفاوت بین   های در دست اجرا نیز به

هزینه ی واقعی و تخمینی( به منزله ی شاخص محوری بکار گرفته می شود. مثال هایی از کاربرد این مدل عبارتند از تشخیص 

 هزینه ها.تداخل، تحلیل سازه ای و تحلیل 

(. 2SLAMمربوط می شود ) BIMدل های اندازه گیری وضعیت به مدل ارزیابی میزان موفقیت یک نمونه ی دیگر از م

در این مدل ها سطح بلوغ توانایی ها اندازه گیری نمی شود ،بلکه درجه ی موفقیت مورد اندازه گیری قرار می گیرد. این مدل 

توسط اعضای اصلی تعریف می شوند. این فرایند مشابه ی ساختار  BIMداف پروژه ی اه -۱مرحله ی کُلی می باشد.  ۶شامل 

برای تحقق اهداف پروژه تعیین می  BIMکاربردهای  -2ف با وزن خاصی همراه می شود.برنامه ریزی اجرایی می باشد. هر هد

شاخص های  SLAMدر ی شوند. تعیین م BIM( مرتبط با اهداف و کاربردهای KPIشاخص های کلیدی عملکرد ) -3شوند. 

نوان شاخص های کاندید برای تعیین می شوند. این شاخص ها به ع   BIMکلیدی عملکرد مشترک مرتبط با اهداف و کاربردهای  

های نهایی بر مبنای اندازه گیری ، تجمعی بودن و سازگاری انتخاب می  KPIبکار گرفته می شوند.  BIMاستفاده در مدل 

 KPIراستا با م به تعریف اندازه گیری های مرتبط با واحدها مربوط می شود. آیتم های اطالعاتی جزئی همگام چهار -4شوند. 

در این مرحله طرحواره ها )تمپلیت هایی( ایجاد شده که به اعضای تیم پروژه این امکان را داده تا داده   -۵ی شوند.  ها انتخاب م

در این مرحله داده های گردآوری شده با داده های تاریخی مقایسه  -۶یند. های یک روز کاری بدون اضافه کاری گردآوری نما

تیم اجرایی گزارش می شود.  هدف از این عمل تقویت هر چه بیشتر همکاری  می شوند )اهداف ( ،سپس وضعیت پیشرفت به 

 (.20۱۶های پروژه ای می باشد )وون و لی؛ 

 
1  Individual Competency Index 
2  Success Level Assessment Model 
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 بی بر اساس اهداف ارزیا   BIM: مدل های بلوغ  2جدول 

 سازمان سال مدل هدف ارزیابی

 موسسه ی ساختمانی مک گروهیل 200۷ سطح تخصص فردی

 .ChangeAgents AEC, Pty. Ltd 20۱3 شاخص توانایی فردی

 سازمان های مختلف نا موجود مدل های مختلف اعطای مجوز

 .BIM 20۱۱ ChangeAgents AEC, Pty. Ltdاعتالی  تیم پروژه

 دانشگاه یونسی 20۱4 (SLAM) موفقیتمدل ارزیابی سطح 

تیم پروژه، سازمان، 

 بخش صنعتی

 NBIMS 200۷ NIBSمدل بلوغ 

 دانشگاه ایندیانا 200۹ کارایی یکپارچهماتریس  

 استنفورد، نوآوری استراتژیک ساختمان VDC 200۹/20۱3 CIFEکارت امتیازی 

 .BIM 20۱0 ChangeAgents AEC, Pty. Ltdماتریس بلوغ 

 BIM 20۱2 TNOاسکن سریع 

 ایالت پنسیلوانیا BIM 20۱2 CICپروفایل ارزیابی 

BIMCAT 20۱3 دانشگاه فلوریدا 

ارزیابی کالن 

 صنعت( -)منطقه

 دانشگاه نیومکزیکو ۱۹۶2 توزیع نوآوری

 گارتنر ۱۹۹۵ مدل چرخه ی بزرگنمایی

 دانشگاه یونسی BIM 20۱2مدل محدود 

 مک گروهیل BIM 20۱3شاخص مشارکت 

 .ChangeAgents AEC, Pty. Ltd 20۱4 مدل پذیرش ماکرو

 

در  BIMدسته ی سوم از مدل ها از بیشترین پیچیدگی و تنوع برخوردار هستند. اجرای این مدل ها ارزیابی سطح بلوغ 

تالش های  نخستین یکی از BIM (1CMM)مدل بلوغ قابلیت تیم اجرایی پروژه، صنعت یا سازمان را ممکن خواهد ساخت. 

توسط موسسه ی ملی علوم ساختمانی پیشنهاد شده  200۷به عمل آمده در این زمینه محسوب می شود. این مدل در سال 

تعاملی به عنوان   CMM( بکار رفته در پروژه های برنامه نویسی نرم افزاری می باشد.  CMMاست. مبنای کار مدل بلوغ قابلیت )

زیر را مورد اندازه  گانه ۱۱حوزه های  BIMسطوح بلوغ  CMMستم افزوده شده است. مدل این سی کسلی بهیکی از ابزارهای ا

نقش ها و وظایف ،  -4مدیریت تغییر،  – 3دیدگاه ها راجع به چرخه ی عمر ، -2غنی بودن داده ها،  -۱گیری قرار می دهد : 

قابلیت های مکانی/ تحلیل فضا،  -۹عات گرافیکی، اطال -۸تحویل، روش  -۷زمانبندی / پاسخ به موقع ،  -۶فرایند تجاری،  -۵

. حوزه های مدنظر با وزن دهی منحصر به فرد و دلخواهی  IFCتعامل پذیری/ پشتیبانی از  -۱۱دقیق بودن اطالعات ،  -۱0

ت امتیازاوژه به گانه دسته بندی می کنند. سطوح موفقیت پر ۱0هر حوزه را در سطوح  CMMهمراه می شوند. منحنی های 

و باالتر( تقسیم  30حداقلی ) BIMو باالتر( و  ۵0و باالتر(، مجاز ) ۷0و باالتر(، نقره ای ) ۸0و باالتر(، طالیی ) ۹0پالتینیومی )

 (.20۱2می شوند )مک کوئن و همکاران، 
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 BIM( معیارهای اندازه گیری  4-4

چنین سواالتی را مطرح می نمایند ن ارشد آن دائماً  بر می آید، مدیرا  BIMهنگامی که شرکتی درصدد اجرای فرایندهای  

تا چه زمانی صورت می پذیرد؟ پیشرفت حاصله تا چه  BIM: هزینه ی اجرای این پروژه در چه حدیست؟ بازگشت سرمایه ی 

وطه اخص های کلیدی عملکردی بوده که برای فراهم سازی پاسخ های مرباز جمله ش  BIMحدی قابل مرور می باشد؟ معیارهای  

به شکل ایده آل در بلندمدت مورد نظارت قرار می گیرند اما برای اندازه گیری های  BIMمثمرثمر واقع می شوند. معیارهای 

 یابی زمانبندی، هزینه ، کیفیت(. موقت و تک مرحله ای و کمی سازی منافع حاصل از هر پروژه نیز قابل استفاده می باشند )ارز

نمایش داده شده   BIMمطالعه ی تحلیلی مرتبط با مزایای   ۱۸گانه ی بکار رفته در    ۱3ی فهرستی از معیارها 2در شکل  

، (2RFI(، تعداد درخواست های اطالعاتی )۱ROIاست. این موارد عبارتند از تاثیر وارده بر زمانبندی و هزینه ها، بازگشت سرمایه )

های سنتی بازدهی )بهره وری( نیز یکی دیگر از شاخص  (، میزان دوباره کاری ها، میزان خرابی ها.3COسفارشات تغییر )

های اساسی  KPIمحسوب می شود. شاخص های میزان مصرف انرژی، ریسک ها، سوانح امنیتی، ادعاها، ضایعات نیز از جمله 

تعداد کُلی  ی، نرخ بازرسی موفقیت آمیز، زمان حل مشکل،بوده که کمتر در تحلیل ها لحاظ می شوند. عالوه بر این ردپای کربن

KPI   های تعریف شده در مدل های بلوغ مختلف و سایر شاخص های کاربردی در صنعت ساختمان نیز برای سنجش دستاوردهای

BIM  .مثمرثمر واقع می شوند 

 

 ( 2014مطالعه ی ون ،   )بروزرسانی از BIM: رایج ترین معیارهای بکار رفته برای سنجش وضعیت  2شکل 

 BIMاجرایی )راهنمای(   ( دستورالعمل های4-5

در یک پروژه. با فراگیری  BIMعبارتست از مجموعه ای از بهترین رویه ها برای پیاده سازی  BIMدستورالعمل اجرایی 

با سرعت  BIM، دستورالعمل های اجرایی نیز به تدریج تکمیل می شوند. تعداد و قلمروی راهنماهای BIMنحوه ی استفاده از 

کشور را شناسایی نموده اند. این راهنماها   ۱4منتشر شده در    BIMنمای  راه  ۱23(  20۱۵است. چنگ و لو )زیادی رو به افزایش  

 
1  Return On Investment 
2  Requests For Information 
3  Change Orders 
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ی ساختمانی تاثیر قابل مالحظه ای را روی رفتار فعاالن پروژه در صورت برخورداری از اختیارات الزم در حین پیشرفت پروژه 

 به جا می گذارند. 

بر حسب منطقه و سازمان تشریح می شوند. در ادامه دستورالعمل ها بر  BIM در این بخش دستورالعمل های اجرایی

 مرور می شوند.  BIM (، ملزومات اطالعاتی ، برنامه ی اجراییLOxمبنای سه موضوع اساسی سطح جزئیات/ توسعه )

ت پروژه و در عمل واژه های جانبی زیادی همچون راهنما، هندبوک، پروتکل، مبانی کاربردی ، ملزومات، مشخصا

محسوب می شوند. در این  BIMبکار می روند. بسیاری از آن ها معادل با دستورالعمل های اجرایی  BIMاستانداردها در کنار 

برای اشاره به سند حاوی دستورالعمل های اجرایی استفاده می شود. این سند امکان پیاده  BIMمطلب از واژه ی راهنمای 

نشان دهنده ی ملزومات، اطالعات و پروتکل های  BIMم می سازد. واژه ی استانداردهای فراهرا  BIMسازی موثر و بهینه ی 

 مورد تایید قرار می گیرند. ISOخاصی بوده که توسط سازمانی همچون 

 بر حسب منطقه و سازمان  BIM( دستورالعمل های اجرایی    4-5-1

شوند. همچنین   بین المللی، ملی، پروژه و سازه تقسیم میغالبًا بر حسب سازمان مربوطه به انواع   BIMدستورالعمل های  

للی، ملی، پروژه بر حسب قلمروی کاربردی به انواع عمومی، خصوصی و دانشگاهی تقسیم می شوند. راهنماهای سطوح بین الم

ه ها یا سازه پروژ برای BIMای و سازه ای از رابطه ی اجتناب ناپذیری برخوردار می باشند. به عبارتی دیگر دستورالعمل های 

های جداگانه از طریق دستورالعمل های خاصی در سطح ملی پیگیری شده و محتویات خاصی به آن ها افزوده می شود. 

در این  ISOراهنماهای سطح پروژه یا سازه حاوی جزئیات بیشتری در مقایسه با راهنماهای ملی می باشند. شاید چهارچوب 

. با توجه به وجود انبوهی از این (ISO/TS 12911, 2012)باشند BIMبین المللی اهای راهنم زمینه نزدیک ترین چیز به 

 دستورالعمل ها در این قسمت خالصه ای از مهم ترین دستورالعمل های ملی را در بازه های زمانی مختلف مرور می کنیم.

 200۶برای پیمانکاران در سال  BIM هنمایدر آمریکا و اروپا منتشر شده اند. در آمریکا را  BIMنخستین راهنماهای 

(. در آن زمان مجموعه دانش ها و تجربیات موجود 2006,1AGCتوسط اتحادیه ی پیمانکاران عمومی آمریکا منتشر شده است )

محدود بوده است، بنابراین این راهنما بیشتر نقش مقدماتی داشته و بهترین رویه ها را به شکل تجویزی در  BIMراجع به 

را منتشر کرده   BIM( مجموعه راهنماهای  GSA، سازمان خدمات عمومی )200۷کاران قرار می داده است. در سال  پیمان  اختیار

 BIM. در همین سال موسسه ی ملی علوم ساختمان نخستین بخش از استانداردهای ملی (GSA, 2007) (0۸-0۱است )

(NBIMS.را منتشر نموده است )  جزوه ی راهنمای تحویل اطالعات ساختمانی  ری نیزو فناوموسسه ی ملی استاندارد

(2007,2NIST  را منتشر نموده است. این راهنماها روی مشکالت مدلسازی و پیاده سازی تاکید داشته اند، اما موسسه ی )

ی توافق نامه ( و AIA.2007(، حفاظت از داده های دیجیتال )E201( دستورالعمل های قراردادی )3AIAمعماران آمریکا )

 . (AIA, 2007a)( را منتشر نموده است C106اده های دیجیتال )مجوزدهی د

 3تحلیل  –از جمله در حوزه ی روش های مدلسازی  BIMدر قاره ی اروپا کشور دانمارک مجموعه دستورالعمل های 

. (bips, 2007)ر شده استمنتش 200۷منتشر نموده است. همچنین نسخه ی انگلیسی نیز در سال  200۶بعدی را در سال 

بنابراین مسائل فرایندی و فنی چندان مورد  بُعدی تمرکز داشته اند. CAD 3ی دانمارکی روی اشیای دستورالعمل های اولیه

 
1  Associated General Contractors of America 
2  National Institute of Standards and Technology 
3  American Institute of Architects 
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 200۷در آمریکا می باشد. در سال    BIMتوجه قرار نگرفته اند. این وضعیت مشابه وضعیت حاکم بر دستورالعمل های پیمانکاران  

برای طراحی معماری را منتشر کرده که در سال های بعدی به  BIMهای فنالند ملزومات رد ساختمان ارت بر عملکسازمان نظ

( مورد استفاده قرار گرفته  ۱3-0۱( سری )COBIM) BIMعنوان مبنای تعریف مجموعه ملزومات پایه ای 

صی بخش ل های اختصادستورالعم   BIM، کارگروه اروپایی  20۱۷در سال  ..(buildingSMART Finland, 2012)است

 عمومی اروپا را منتشر نموده است.  -دولتی

منتشر کرده که محتویات آن محدود به فرایندهای نام نویسی آنالین می   200۸های خود را در سال  سنگاپور دستورالعمل

های ورالعمل( دست20۱2( و سنگاپور )20۱0(،کره ی جنوبی )200۹(، استرالیا )200۹. در هنگ کنگ )(BCA, 2008)باشند

 منتشر شده اند. ژاپن، تایوان و چین نیز استانداردهای ملی خود را منتشر نموده اند.  BIMای راجع به نحوه استفاده از گسترده

تاثیرات متقابلی بین آن ها با افزایش چشمگیری روبرو شده و   BIMاز آن زمان به بعد تعداد و قلمروی دستورالعمل های 

 COBIM ،GSA ،NBIMS-US. سری راهنماهای نماهای قدیمی در چندین نوبت بروزرسانی شده اندشکل گرفته است. راه

( انجام 20۱۵بقیه را تحت تاثیر خود قرار می دهند. مروری بر تاریخچه ی این راهنماها توسط چنگ و لو ) کامل ترین ها بوده و

 گرفته است.

راهنمای کاربردی به  ۸۱با ارزیابی   buildingSMARTی موسسه ی بین الملل BIMدوین کننده ی راهنماهای تیم ت

بخش اصلی هستند. مروری بر  2نتیجه گیری های کلی دست یافته است. به عقیده ی تیم اجرایی اکثر دستورالعمل ها شامل 

می شوند که  می باشد. بخش دوم محتویات اصلی اسناد را شامل اسناد که شامل اطالعات کُلی راجع به نیت، قلمرو و مخاطبان

 : (bSI, 2014a; Keenliside, 2015) هدبخش فنی زیرمجموعه را پوشش می د ۵

 مرور کُلی بر اسناد راهنما:  مرور کُلی، اشاره به توصیفات مرتبط با نیت کاربردی و مخاطبان -۱بخش 

 محتویات سند -2بخش 

، کاربردها و نمونه BIMزای مدل، سطوح بلوغ  یف اج، تعرBIM: تعریف مراحل پروژه، نقش های    پروژه  تعریف و برنامه ریزی

 و سایر مسائل مرتبط با تعریف و برنامه ریزی BIMهای موردی از کارکرد 

ها،  LOD، ملزومات مدلسازی، فرمت های فایل،  BIM: شامل سیستم های دسته بندی اشیا در  مشخصات فنی •

 ملزومات تبادل اطالعات و سایر ملزومات فنی می باشد

: در این بخش قلمرو و تعریف موارد قابل تحویل بیان می شود. نقشه های فرایند، برنامه ریزی  پیاده سازی یندفرا •

ایر مسائل مربوط با پیاده سازی پوشش داده ، گردش کارهای تعاملی، پروتکل های کنترل کیفیت و سBIMو مدیریت  

 می شوند.

از جمله سرورها، مسائل امنیتی،  BIMفزارها و نرم افزارهای : مباحث مرتبط با انتخاب سخت ا ابزارهای پشتیبان •

 پروتکل های تبادل داده و سایر مسائل ابزاری را شامل می شود.

: شامل مسائل مرتبط با ساختار هزینه ها، مسائل قراردادی، استراتژی های تدارکات، حقوق مالکیت  مسائل قانونی •

 موضوعات می باشد.معنوی، مسئولیت ها، ریسک ها، بیمه و سایر 

، BIMدر سطح ملی را بررسی نموده اند.آن ها مسائل مختلف در زمینه های بلوغ  BIMراهنمای  40(  20۱۶لی )هوانگ و 

(، ریسک ها و مسئولیت ها و بیمه را به اندازه ی IPDانتخاب سخت افزار، نقشه های فرایندی ، استراتژی های تدارکات )شامل 

در سطح ملی را بررسی کرده و به نتیجه گیری  BIMراهنمای  ۱۵( 20۱۶داده اند. سکز و همکاران )کافی مورد توجه قرار ن
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یکسانی رسیده اند. انتخاب سخت افزار مشکل جدی تلقی نشده چرا که توانایی های سخت افزاری روز به روز افزایش می یابند. 

 حل و فصل قرار می گیرند. با افزایش دانش و تجربه در این زمینه ، خالهای موجود در دست

 بر حسب موضوع  BIM( دستورالعمل های    4-5-2

یک راهنمای مناسب باید تمامی مسائل اساسی مرتبط با پیاده سازی را پوشش دهد. بسیاری از مسائل در بخش راهنمای 

ینجا جنبه های مرتبط با مورد بررسی قرار گرفته اند، برخی دیگر نیز به بخش های اختصاصی پرداخته اند. در ا BIMعمومی 

LOx ملزومات اطالعاتی و برنامه ریزی اجرای ، BIM .را مورد مرور قرار می دهیم 

( : هر مدل نمایی خالصه از جهان واقعی را نمایش داده و صرفاً اطالعات ضروری )و نه جزئیات( را LOx) BIMملزومات 

ه طراحی و بروزرسانی مدل بشدت افزایش یافته و حالتی شامل می شود. در غیر اینصورت وقت و تالش اختصاص یافته ب

های بازنگری به شکل چشمگیری افزایش تعداد اشیا و تعداد چرخه گیرد.در این وضعیت مجموع اطالعات،می  غیرمنطقی به خود

 یابند. می

یک تهدید جدی با توجه به سهولت نسبی افزودن اطالعات جدید، تعریف مشخصات اضافی در مراحل اولیه ی طراحی 

ی مطالعه ی جرم ها نیاز چندانی به جزئیات فراوان ندارد. این در  محسوب می شود. برای مثال مدل بکار رفته در مراحل اولیه

 حالیست که مدل بکار رفته در مرحله ی ساخت سازه های فوالدی نیازمند سطح باالیی از جزئیات می باشد.

ثر امری ضروری برای پیاده سازی مو ئیات برای تحقق بخشی به اهداف مربوطهبنابراین دسترسی به سطح مناسبی از جز

به رسمیت شناخته شده است.  2000در دهه ی  BIMپروژه محسوب می شود. این موضوع از نخستین روزهای پیاده سازی 

قبیل مسائل تحت سوال اصلی این است که سطح جزئیات مناسب برای تولید مدل هایی با کاربردهای مختلف چیست؟ این 

از حوزه ی طراحی گرافیکی رایانه ای اقتباس شده اند و نشان  ( مطرح بوده اند، چنین واژگانیLODعنوان سطح جزئیات )

بعدی بر حسب فواصل بین اشیا در مدل مربوطه می باشند. هر چقدر  3دهنده ی درجات مختلف از پیچیدگی حاکم بر مدل 

اژه ی سطح در مدت زمانی کم با و )1LOD (ن بیشتر خواهد بود. واژه ی سطح جزئیاتشی نزدیک تر باشد، سطح جزئیات آ

( جایگزین شده است. هدف تاکید بر این واقعیت است که با پیشرفت مراحل طراحی، سطح جزئیات لزوماً افزایش 2LODتوسعه )

ت نمی باشد. یک مثال برجسته به این نکته مربوط نمی یابند. در واقع سطح باالتر از طراحی لزوماً به معنی سطح باالتر از جزئیا

مدیریت سازه معموالً سطح جزئیات کمتری در مقایسه با مرحله ی ساخت را  مورد نیاز در مرحله ی  BIMشده که مدل های 

 مطالبه می کنند.

توسط   200۶ل  سا  در  LODبُعدی، نخستین سند رسمی مرتبط با    3پس از سال ها بحث و بررسی راجع به روش های مدلسازی  

 و سپس به زبان انگلیسی منتشر شده است.)یک سازمان دانمارکی تحقیقاتی در زمینه ی دانش ساختمانی( تهیه    bipsشرکت  

قسمت تقسیم می شوند، در  ۶در این سند از واژه ی سطح اطالعات بجای سطح توسعه استفاده شده است. سطوح اطالعاتی به 

 ثابت می باشد.  LODعین حال مفهوم کلی همانند 

  AIA E202صنعت ساخت تحت عنوان و وضعیت  LODیکی از مهم ترین اسناد تحلیلی در رابطه با دستورالعمل های 

در همین حال  منتشر شده است. این سند شامل نمونه پروتکل های مدلسازی اطالعات ساختمانی می باشد. 200۸در سال 

 
1  level of detail 
2  level of development 
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( AGCو اتحادیه ی پیمانکاران عمومی آمریکا ) Webcor ،Vicoشرکت (  با همکاری سه 1MPSمشخصات پیشرفت مدل )

راجع به  LODمشابه ی هم هستند و جزئیاتی از  LOD100 - LOD500در سطوح توسعه ی  تهیه شده است. این دو سند

این در  سطح جزئیات است، LODمنظور از  MPSمولفه های مدلسازی را شامل می شوند. یک تفاوت بالقوه این است که در 

 معادل با سطح توسعه در نظر گرفته شده است.  AIA E202 LODه در حالیست ک

، راهنماهای زیادی بر اساس آن ها اجرایی  E202بُعدی و  3شروع انتشار اسناد مرتبط با طرز عملکرد مدل های از زمان 

همچون نیویورک، ایالت پنسیلوانیا، فی از جهان  نواحی مختل   LODای تغییرات/ عدم تغییرات همراه شده اند.شده اند که با پاره

USACE تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور از ،LOD100-500  بر مبنایE202  تعریف شده اند. دستورالعمل اجرایی نیوزیلند

ت (، سطح دق2LOdزیر دسته تقسیم می نماید : سطح جزئیات ) 4( نیز از همین راهنماها استفاده کرده اما آن ها را به 20۱4)

(3LOa( سطح اطالعات ،)4LOi( و سطح هماهنگی )5LOc.)   است، در حقیقت در انگلیس رویکرد متفاوتی در پیش گرفته شده

در استانداردهای این کشور سطح داده های  سطح جداگانه تعریف شده است. ۷چرخه ی عمر پروژه ی ساختمانی بر اساس 

( برای اشاره به LOIو سطح اطالعات مدل ) (LODجزئیات مدل ) هندسی از سطح داده های غیرهندسی تفکیک شده و سطح

 آن ها بکار رفته اند. 

تعریف شده و اختالفات اندکی نسبت  AIA LOD( بر اساس BIL 10-60) BIMنیز سطح اطالعات در کره ی جنوبی 

به عنوان یک واژه ی کُلی  LOx(. واژه ی Bsk,2016به سطوح اطالعاتی و اطالعات مورد نیاز در هر سطح به چشم می آیند )

 بکار می رود. LODبرای اشاره به انبوهی از عبارت های مرتبط با 

  به عنوان ابزاری ساده و کاربردی برای تعیین قلمروی عملکرد تولیدکنندگان LODعلیرغم محبوبیت دستورالعمل های 

ضای پروژه همواره  ات اطالعاتی ارائه نمود. بنابراین اع توان تعریف صریح و شفافی را از ملزومدر یک قرارداد، نمی BIMاطالعات 

در یک قرارداد لحاظ شده  LOD 300رای مثال فرض کنید فعالیت های حفاری به عنوان با اختالف نظرهایی روبرو می شوند. ب

زم مذاکره در نیز مورد نیاز می باشد. چنین شرایطی که مستل LOD 400باشد. با این وجود بخش دیگری از دیواره در سطح 

شود. بنابراین الزم است این موضوع ب میت رایج در بسیاری از پروژه های ساختمانی محسوخالل پیشرفت پروژه بوده یک وضعی

به منزله ی دستورالعمل های کُلی مدلسازی تلقی می شوند. این موارد شرح کامل  LODرا درک کنیم که دستورالعمل های 

 مدلسازی( را به همراه نخواهند داشت.یف نمای ها )تعر 6MVDاطالعات همچون 

 

 ( تحلیل یافته ها5

 ( انگیزه ها 5-1

تحت تاثیر چندین عامل )انگیزه( تعریف   BIMهای دولتی در حوزه ی  های بعمل آمده مشخص گردید که دستورالعملبررسیبا  

 اند :شده

 
1  Model Progression Specification 
2  Level of detail 
3  Level of accuracy 
4  Level of information 
5  Level of coordination 
6  Model View Definition 
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د بازدهی آن در مقایسه با سایر صنایع این وجو  باشد. باصنعت ساخت از نقش محوری در تمامی اقتصادها برخوردار می •

 (2004، تی چولز، ۱۹۹۸ تری قرارگرفته است )اگان،در سطح ضعیف

 ی عمر هر پروژههای ساختمانی و زیرساختی در چرخههای مدیریتی پروژهفرصت بهبود کیفیت و جنبه •

های دولتی را چه از منظر طراحی و ازه، موسسات و سBIMها در صدد این بوده که با مدیریت بهتر اطالعات دولت •

های را در دستورالعمل BIMن نگرش به صورت طبیعی ملزومات سازی قراردهند. ایچه از منظر ساخت مورد بهینه

IFC  1یاCOBie های مطابق ساخت(.نماید )مدلادغام می 

های کارگروه پیشبرد ین انگیزهرت، این موضوع یکی از اصلیBIMهای گیری مناسب با توجه به دادهضرورت تصمیم •

BIM شود. در دولت انگلیس محسوب می 

( و توافق نامه ی ۱۹۹۷افزایش تقاضا برای طراحی و ساخت و ساز پایدار و سازگار با محیط زیست. پروتکل کیوتو ) •

ارها برای یکی از موثرترین ابز BIMشوند. ترین دستاوردها در این حوزه محسوب می( از جمله مهم20۱۵پاریس )

 (.200۸، کریگل و نیس ، 20۱0اری محسوب می شود )برنستین و همکاران، به اهداف پایدتحقق بخشی 

 تمایل به حفظ و گسترش توانایی رهبری در سطح جهانی در صنعت ساخت.  •

یکرد استراتژیک  روی اشاره به دالیل دیگر در این زمینه نیز دور از انتظار نبوده با این وجود موارد ذکر شده نشان دهنده

شوند. ها محسوب میها و سازهبرداری و مدیریت ساختمانریزی، طراحی، ساخت، بهرهدر خالل مراحل برنامه  شدهدر پیش گرفته

 "تر، سبزترتر، امنبهتر، سریعتر، ارزان"شعار اصلی این است : 

 BIM( برنامه ریزی اجرای 5-2

دهه ی نخست هزاره ی جدید، بسیاری از مالکان بر ضرورت وجود قابلیت  رد  BIMبا افزایش چشمگیر تعداد پروژه های 

اند. در شروع قرن جدید هیچ گونه راهنمایی در مجموعه موارد پیشنهاددهی مناقصه ای تاکید ورزیده BIMبرنامه ریزی اجرای 

، مورتنسن، DPRانکاری همچون میهای پ در دسترس نبوده است. بسیاری از شرکت BIMی اجرای استانداردی راجع به برنامه

تهیه نمودند، با این وجود لزوم بهره گیری از یک روش استاندارد و  BIMراهنمایی های خاص خود را برای اجرای  Beckگروه 

 را در دست انتشار   BIMی اجرایی  ی نخست از برنامهساختاریافته اجتناب ناپذیر تلقی می شود. دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا نسخه

مورد  BEPو  BIM(. همین سند به عنوان ُپرکاربردترین سند در تمامی برنامه ریزی های اجرایی ,2010CICقرار داده است )

باشند مرحله ی کُلی می 4دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا شامل  BEPارجاع دهی و بهره برداری قرار گرفته است. دستورالعمل های 

: 

 BIM(  طراحی فرایندهای اجرایی BIM                2( شناسایی اهداف و کاربردهای ۱

 BIM(  تعریف زیرساخت های پشتیبان همراستا با پیاده سازی 4( توسعه ی روش های مبادله ی اطالعاتی          3

 دسته از اطالعات مورد گردآوری قرار می گیرند : ۱4گانه ،  4بر اساس همین مراحل 

 ات تماس اعضای اصلی پروژه( اطالع3( اطالعات پروژه       BIM     2پروژه ی  ( نمای کُلی از برنامه ی اجرای۱

 BIM( طراحی فرایند ۶( نقش ها و شیوه ی استقرار کارکنان   BIM       ۵( اهداف پروژه و کاربردهای 4

 رل کیفیت ( کنت۱0( رویه های همکاری  ۹و داده های ساختمانی    BIM( ملزومات BIM     ۸( تبادل اطالعات ۷

 ( قرارداد و استراتژی تحویل۱4( موارد قابل تحویل پروژه  ۱3ختار مدل   ( سا۱2( نیازهای زیرساخت های فناوری   ۱۱

 
1  Construction Operations Building information exchange 
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در  برای سایر کاربردها، بجز فعالیت های ساختمانی نیز به نوبه ی خود در دست توسعه قرار گرفته اند. BEPدستورالعمل های 

  20۱4تشر نموده است. همچنین در سال را برای مالکان سازه ها من BEPیلوانیا دستورالعمل دانشگاه ایالتی پنس 20۱2سال 

در پروژه های ساختمانی سبز پیشنهاد داده است )وو و ایسا،   BIMنیز دانشگاه فلوریدا روش جدیدی را برای برنامه ریزی اجرای  

20۱4.) 

 ( چالش ها و مالحظات5-3

اساسی و کلیدی  BIMت ساخت راجع به اهمیت نین دولتی در افزایش آگاهی صنعمطابق مباحث مطرح شده، نقش قوا

باشد. توجه به مالحظات زیر برای  نمی BIMباشد. اما توجه شود که این موضوع به معنی تحقق بخشی فوری به مزایای می

 باشد : تضمین آثار مطلوب وعده داده شده، ضروری می

تفاوت باشند، ، در صورتی که مالکان نسبت به موضوع بیBIMان پروژه های زش دیدن مالکان ساختمان و مدیرآمو •

رسند. در شرایط کامالً پیش بینی نشده کل پروژه از مسیر خارج شده و عواقب ناگواری مزایای بالقوه به حداقل می

 برای ذینفعان پدید خواهد آمد.

شود. بسیاری از این نوعی ظاهرسازی را شامل می، در بسیاری موارد اجرا صرفًا باشیم BIMمراقب اجراهای غلط  •

را برآورده سازند. به منظور  IFCی اطالعات در فرمت ها با همکاری مشاور انجام شده تا ملزوماتی همچون تهیهپروژه

 باشد.ضروری می ای مدون و استراتژی مرحله به مرحلهی برنامهها، تهیهپیشگیری از این سطحی نگری

. برای مثال بسیاری از مالکان صرفاً درخواست دسترسی باشدضروری می  BIMی تحویل اطالعات  شیوه  تعریف دقیق از •

 را مطرح کرده، بدون اینکه به اطالعات واقعی مورد نیاز خود بیاندیشند. COBieیا  IFCبه فایل های 

رئیس سابق اتحادیه جان کارلشوج    . همانگونه کهبردزمان می  BIM  ی موثر و بهینه ازصبور باشیم، یادگرفتن استفاده •

BuildingSmart   اسکاندیناوی بر این موضوع تاکید داشته، تضمین مزایایBIM  برد. سال زمان می ۸الی  ۷بین

سازی پیمانکاران چند سال طول کشیده و سپس چند سال دیگر نیز صرف تحویل رسمی پروژه مطابق فرمت هماهنگ

ی کمی در این زمینه دارد لذا یادگیری نکاتی بیشتر ضروری بقهنکه کارفرما نیز ساشود. با توجه به ایمی BIMجدید 

 باشد.می

 

 ( جمع بندی و نتیجه گیری6

 BIMافراد همواره در بطن هرگونه نوآوری فناوری محور قرار می گیرند. بسیاری از برنامه های آموزش و اعطای مدارک 

اعضای پروژه یکی از ملزومات اساسی  ارت های مربوطه را ارتقا دهند. همکاری بیندر اقصی نقاط جهان دائر گردیده اند تا مه

در چهارچوب  "سطح همکاری"بر سطح مفهوم  BIMیاری از نقشه راه های محسوب می شود . بس BIMاجرای پروژه های 

اً با ریسک های قانونی و امنیتی نیز اصلی ادغام و پیاده سازی شده اند. پروژه هایی که حاوی سطوح باالیی از همکاری بوده یقین

ه با این ریسک ها پیشنهاد داده اند. دانش و همراه می شوند. بسیاری از دستورالعمل های اجرایی نیز راه حل هایی را برای مقابل

از  تبدیل می شوند. در این وضعیت چرخه ی متناوبی BIMتجربه ی موجود در بهترین رویه ها نهایتاً به کدهای راهنمای 

ساخت پدید می آید تا به پیشرفت و تحقق هرچه بیشتر این فناوری مفید در عرصه    BIMمراحل اجرا، ارزیابی و تکامل پروژه ی  

 و ساز در تمام جهان کمک نماید.
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   چكيده  

سااخت    معماری، مهندسای و شاامل ابزارهای مبتنی بر کامپیوتری اسات که صانعت  (ICT)حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات  

(AEC)  کند. روش طراحی و ساااخت مجازی  را حمایت می(VDC)  های نوین طراحی و ساااخت اساات که درراسااتای  از روش

نظمی، ایجاد شاده اسات.  تر و بیتر، زمان طوالنیها با هزینه بیشپروژهغلبه بر مشاکالت موجود در صانعت سااخت، مانند انجام  

ی طراحی و سااخت که شاامل محصاول  ای در پروژههای کارکردی چندرشاتهاساتفاده از مدلروش طراحی و سااخت مجازی با  

  کند. ار حمایت میکوکساب  برداری اسات، از اهداف)مانند تساهیالت(، فرایندهای کاری و ساازمانِ تیمِ طراحی، سااخت  و بهره

ی  عنوان هزینهها بهشااود، چرا که به آن روشهای نوین، گاهی با مقاومت شاااغلین صاانعت ساااخت مواجه میسااازی روشپیاده

ها  ساازی آنها و کمیها در پروژهکارگیری این روشرو نیاز به تحلیل تأثیر اقتصاادی بهنگرند. از اینی خود میاضاافی در پروژه

در   (VDC)کارگیری روش طراحی و سااخت مجازی  های سانجش تأثیر اقتصاادی بهاین پژوهش، روشد اسات. در  کامال مشاهو

اند. با اساتفاده از ابزارهای روش تحقیق کمی، این عوامل بررسای  های سااخت بررسای شاده و عوامل سانجش، اساتخراج شادهپروژه

های جویی در هزیناهدهد که افزایش درآمد، صااارفهشاااان میین پژوهش ناند. نتاایج حاصااال از ابنادی گردیدهشاااده و اولویت

ها  در پروژه  VDCکارگیری  ترین عوامل در سانجش تأثیر اقتصاادی بهبرداری، نگهداری و انرژی و بهبود بازدهی پرسانل، مهمبهره

 .هستند

 

مهندسای و    عماری،صانعت م،  (BIM)ساازی اطالعات سااختمان  (، مدلVDCروش طراحی و سااخت مجازی )کلیدی:   گانواژ

تحلیل اقتصاد،  (AEC)ساخت  
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 مقدمه -1

ساختمانی درحال یافتن ابزارهایی برای بهبود مدیریت اطالعات، تعامالت و ارتباطات خود هستند. فناوری  هایشرکت

 ICT. امروزه ) Stewart(2007تواند این ابزارها را درراستای بهبود مستمر فرایندها، فراهم نماید می (ICT) 82اطالعات و ارتباطات

به  (VDC) ۸3کند. روش طراحی و ساخت مجازیصنعت ساخت را هم حمایت می شامل ابزارهای مبتنی بر کامپیوتری است که

طراحی و ساخت   روش .(Froese 2010)شود عنوان یک ابزار بالقوه برای غلبه بر مشکالت موجود در صنعت ساخت مطرح می

 (AEC) ۸4معماری، مهندسی و ساخت در صنعت آن کارگیریبهباشد که میاحی و ساخت های نوین طراز روش (VDC)مجازی 

معقول  VDCگذاری در  . لیکن همیشه سرمایه(Khanzode, Fischer et al. 2006)  باسرعت در حال افزایش است  در سطح جهانی

ها به منافع مالی از شرکتته باشد. بسیاری گذاری بازگشت داشباشد. اگر شرایط بازار نامساعد باشد، بعید است که سرمایهنمی

خود ناراضی هستند. در برخی موارد،  ITگذاری یابند و عمدتاً از سرمایهدست نمی (IT) ۸۵سازی ابزارهای فناوری اطالعاتیادهپ 

منجر به  ،عملیاتی گیری منافعباشد. در موارد دیگر، دشواری اندازهمی ITریزی استراتژی این عدم رضایت ناشی از نبود برنامه

-تر از دیگر سرمایهمشکل  ITگذاری  طورکلی، ارزیابی سرمایهگردد. بهزینه کردن در فناوری اطالعات میها درمورد هبرخی نگرانی

 .(Stewart 2007)باشد مشکل می ITهاست، چراکه شناسایی و کمی نمودن منافع گذاری

-دارای رویکردی از منظر سرمایهکه جای آنباشند بهمی VDCها به دارای رویکردی از منظر هزینه AECشاغالن صنعت 

شود که باشد. چراکه چنین تصوری منجر میساز میگذاری مشکلجای سرمایهعنوان هزینه به به VDCی ذاری باشند. مشاهدهگ

تنها   VDCی  شوند که هزینهصرف کنند و متوجه ن  VDCتری را برای سنجیدن بازگشت سرمایه در  ها تالش کمبسیاری از شرکت

 . (Smith and Tardiff 2009)باشد می VDCگذاری در کسر کوچکی از کل سرمایه

باتوجه به موارد ذکر شده، در این تحقیق تالش خواهد شد که با توجه به نوین بودن موضوع مورد بررسی، ابتدا روش 

ها در پروژه  VDCکارگیری  تأثیر اقتصادی بههای سنجش  وشر  صورت مختصر معرفی گردد و در ادامهطراحی و ساخت مجازی به

نامه، عوامل سنجش تأثیر . سپس با استفاده از ابزارهای روش تحقیق کمی و با استفاده از ابزار پرسشمورد بررسی قرار گیرند

مورد بررسی قرار خواهند  اند،استخراج شده VDCهای سنجش تأثیر اقتصادی ها، که از روشدر پروژه VDCکارگیری اقتصادی به

 بندی خواهند گردید.گرفت و اولویت

 

 مروری بر ادبیات پژوهش -2

 (BIM)  86سازی اطالعات ساختمانو مدل (VDC)روش طراحی و ساخت مجازی 

در دانشگاه استنفورد  (CIFE) ۸۷توسط مرکز مهندسی یکپارچه تسهیالت 200۱مفهوم طراحی و ساخت مجازی در سال 

 بازدهیتوانند سطح رویکردی یکپارچه و مبتنی بر مدل تمرکز نمود و مشکالتی که می یتوسعهگردید و برروی  امریکا معرفی

را به عنوان یکی از مشکالت   ۸۸تکه فرایند طراحی و ساخت تکه CIFEدر صنعت ساخت را تحت تأثیر قرار دهند، مدنظر قرار داد. 
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 Khanzode, Fischer et)شده به طول بیانجامند بیشتر از زمان درنظرگرفته اهشود پروژهاست که باعث میاصلی شناسایی کرده

al. 2006).  باشد. ی ساخت، مدیریت مالی و مدیریت محصول میی یک پروژه، نیازمند ارتباط بین طراحی، مدیریتِ پروژهتوسعه

   .(Kunz and Fischer 2012)گردد جاد میای "نظمیتر و بیی بیشتر، زمان طوالنیهزینه"روزه اکثر این ارتباطات، با ام

CIFE ،VDC ی طراحی و ساخت که ای در پروژههای کارکردی چندرشتهاستفاده از مدل"است: گونه تعریف کردهرا این

وکار برداری، برای حمایت از اهداف کسببهره-ساخت-شامل محصول )مانند تسهیالت(، فرایندهای کاری و سازمانِ تیمِ طراحی

، بیش 200۹در سال    ای کهگونهبه  باسرعت در حال افزایش است  VDCکارگیری  به  .(Khanzode, Fischer et al. 2006)  "باشدمی

 . (Barista 2009)اند استفاده نمودهآن در امریکا از  AECهای بزرگ از شرکت %۸0از 

های مبتنی بر کامپیوتری از  ها، مدللمدتعریف شده است. این  VDCهای مختلفی برای در طول سالیان گذشته، مدل

باشند. اسناد مبتنی بر کاغِذ اسناد نمیپذیر بوده و مبتنی بر کاغذ و یا شده و تعاملپذیر، تصویرسازیپروژه هستند که انعطاف

برای  ها و یا روزهاکند و حتی ایجاد تغییرات کوچک، مستلزم صرف ساعتهای مختلف کمک نمیجداجدا به یکپارچگی رشته

دل ای را ایجاد کرده که ممدل پروژه CIFE. (Kunz and Fischer 2012) باشدروزشده میغییر، پرینت و مرور اسناد بهایجاد ت

هایی منظور تسهیل ابزارها برای مدیر پروژه درراستای مدیریت جنبهشود و بهنامیده می  POPو یا مدل    89فرایند-سازمان-محصول

، تعریف اجزای مفهومی است که POPهدِف مدل . (Kunz and Fischer 2012) ده استوجود آمردند بهتوانند مدیریت گکه می

کنند تا مطمئن گردند مشخصات محصول، سازمان و فرایند، متناسب و به ذینفعان کمک میشوند و به اشتراک گذاشته می

ده و خواهد ک از اجزای فیزیکی را طراحی کرکند که کدامیک از ذینفعان، هرینامتناقض هستند. مدل سازمان مشخص می

توانند ها متناسب شده و میی آنیجه همهدهد، درنتها را به ذینفعان تخصیص میها و مایلستونساخت. مدل فرایند، فعالیت

را  ۹0دادنیویلهای اجزای اقالم تحها و سیستمها را دنبال کنند و ملزومات کار را برآورده نمایند. مدل محصول، مؤلفهفعالیت

 .(Kunz and Fischer 2012)دهد ارائه می

نباید به عنوان یک مفهوم استاتیک و ساکن درنظر گرفته شود، های فناورانه مرتبط است و  قویًا به توسعه  VDCهای  توانایی

شود. سه  رنظر گرفتهتر دی به مسئلههای حلسازی ابزارها و متدهای جدید و ایجاد راهای برای یکپارچهبلکه به عنوان وسیله

بعدی که طراحی های سهمدل"های پروژه است که تیم ۹۱تصویرسازیی اول شود. مرحلهتعریف می VDCمرحله در مدل بلوغ 

برداری و فرایندی که توسط شرکای دهند، ساخت و بهرههایی که طراحی را انجام میدهند، مدل سازمانمحصول را ارائه می

ها های کارکرد که از طریق مدلبرداری و مدیریت براساس سنجهشود، ساخت و بهرهطراحی دنبال میتجاری برای انجام 

ها، پروژه"است. در این مرحله  ۹2سازیی بعدی، یکپارچهکنند. مرحلهرا ایجاد می "استدر فرایند دنبال شدهبینی شده و پیش

نماید و قابیلت های مختلف، تبادل میسازیداده را درمیان مدلکه  کنندمتدهای اتوماتیک مبتنی بر کامپیوتر را استفاده می

های اتوماتیک برای ها از روشپروژه"ای که است، مرحله ۹3اتوماسیون. آخرین مرحله "نمایدافزارها را تحلیل میاطمینان به نرم

قابل توجهی در بهبود طراحی به تغییر  های پروژه معموالً برایکنند. سازمانهای طراحی روتین استفاده میانجام فعالیت

تری برای طراحی روتین ند، تحلیل کنند و زمان و تالش کمفرایندهای خود نیاز دارند تا بتوانند طراحی با ارزش زیاد را انجام ده
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ال رحال انتقاست، و د  تصویرسازیی ساخت، عمدتًا بر  در حوزه  VDC. امروزه تمرکز در  (Kunz and Fischer 2012)  "صرف نمایند

 .(Li, Lu et al. 2009)باشد سازی میبه یکپارچه

VDC    در مقایسه باBIM 

نام دارد و به  (BIM)سازی اطالعات ساختمان ، مدل"های فیزیکی و کارکردی یک تسهیالتویژگینمایش دیجیتالی "

تر، ارتباطات های کوتاهبندیتر، زمانکم  هایدهد که به عملکرد بهتر در ساختمان، هزینهاین امکان را می  AECمتخصصان صنعت  

که اعضای تیم پروژه، متدهای فنی و اجتماعی ند. این اهداف هنگامیاالتر و امنیت بیشتر کارکنان دست یاببهبودیافته، کیفیت ب

تری از چنین سیعی وآیند. مجموعهگیرند، به دست میهای پروژه به کار میسازی خروجیها هستند را برای بهینهکه درگیر آن

معرفی   (CIFE)مرکز مهندسی یکپارچه تسهیالت  اصطالحی که در    ،گرددمنجر می  (VDC)به طراحی و ساخت مجازی    مالحظاتی

 . (Sen 2012) گردید

)معموال   ۹4نماید که شامل محصول توانند طراحی و مدیریت شوند تمرکز میهایی از پروژه که میپروژه بر جنبه  VDCمدل  

های سازمان ی که تیم۹۶نماید و فرایندی میبردارکه آن را تعریف، طراحی، ساخت و بهره ۹۵ازمانان یا کارخانه(، سیک ساختم

 .(Kunz and Fischer 2012)باشد کنند، میاز آن پیروی می

ها دها از آنهایی اشاره دارند که  فراینهردو به فناوری VDCو  BIMکه تر است. باآنوسیع BIMاز  VDCی تعریف محدوده

گیرد و شامل تمامی فرایندها را نیز دربرمی BIMتری است که استفاده از تر و وسیعمتدولوژی جامع VDCکنند، اما استفاده می

 .Kam, Senaratna et al)باشد برداری از یک پروژه و سازمان حامی این فرایندها میریزی، طراحی، ساخت و بهرهدرطول برنامه

ی استفاده VDCهای فنی یک پروژه دارد، ول و پرداختن جنبهسازی یک محصتمایل به مدل BIMکه غم آنرعلی .(2013

کاری از یک پروژه وو متدهای اجتماعی برای دستیابی به اهداف کسب  (POP)های محصول، سازمان و فرایند  ای از مدلچندرشته 

نماید سازی و اتوماسیون تأکید میبهینهها از طریق  حلی راهف و ارائهی بین تعریف اهدابر حلقه VDCگیرد. همچنین  را دربرمی

(Kam, Senaratna et al. 2013) ای مدل مقایسه ۱شکل . درBIM  وVDC .ارائه شده است 
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ی باتوجه به محدوده VDCگذارند، موارد اضافی دقیقی در ه اشتراک میهای مشابهی را بویژگی VDCو  BIMکه درحالی

سازد تر میتر و وسیعرا جامع  ها وجود دارد که آنسازی و متدهای اجتماعی برای اثربخشی آن مدلهای مدلسازی، محرکمدل

(Kam, Senaratna et al. 2013) . 

نماید. مسائل مدیریتی معموال شامل تعامالت ساختمان، ز میتمرک VDCبر اجزای ساختمانی مدل  BIMاز سوی دیگر، 

سازد که عملکرد را قادر می  AECبسیاری از متخصصان صنعت    BIM. امروزه  (Kunz and Fischer 2012)باشد  سازمان و فرایند می

صورت دقیق فرایند را بهسازمان و ها تحلیل  ، پروژهBIMکارکردهای   وجود، حتی با استفاده از بهترینخود را بهبود بخشند. بااین

 Kunz and)مانند ای، مبهم باقی میدهند و متدهای مدیریت و ارتباط بین فرایندها و اطالعات چندرشتهو کارا انجام نمی

Fischer 2012) . 

ها، ی این پژوهش، در برخی قسمتمشخص گردد، ولیکن در ادامه VDCو  BIMکه تالش شد تمایز دو مفهوم علیرغم آن

BIM   و VDC چرا که    شوند.می استفادهیکدیگر    جایبهBIM    وVDC های اخیر مفاهیم نوینی در صنعت ساخت هستند و در دهه

 باشند.های بیشتر از سوی محققین پیشتاز این حوزه میاند و برای تمییز دقیق، نیازمند پژوهشمعرفی شده

 هادر پروژه  BIM/VDCکارگیری  های بررسی تأثیر اقتصادی بهروش

ترین متدها عبارتند از: تحلیل بازگشت گذاری وجود دارد. شاخصاز منظر سرمایه BIMمتدهای مختلفی برای بررسی 

انجام شده  ۱00گروهیلمک  های مختلفدر پروژه CIFE. تحلیل بازگشت سرمایه توسط 99TEIو مدل  98PENG، مدل ۹۷سرمایه

های طراحی سال اول برای فعالیت  ROIی  برای محاسبه  ۱02توسط اتودسک رویت  عنوان مطالعه تطبیقی وبه  ۱0۱است، توسط گیل

های ناشی از استفاده از جویی صرفه ی در صنعت ساخت سوئد برای محاسبه  ۱03توسط جانگلینگ PENGانجام شده است. مدل 

BIM  انجام شد. مدلTEI تد دیگری است که توسط مCIFE  برای آشکارسازی تأثیر استفاده ازVDC  در کل شرکت و مشخص

وکار ی کسبنمودن زمان بازگشت سرمایه در سیستم انجام شده است. این مطالعات دارای رویکردهای مختلفی برای تحلیل جنبه

BIM ی مودن زمان بازگشت سرمایهای را برای مشخص نهای سالیانهگروهیل گزارشعالوه مکهستند. بهBIM نماید. منتشر می

به عمل آمده   AECدهندگان در صنعت  هایی است که از طیف وسیعی از پاسخا و مصاحبههی بررسیوده و برپایهاین نتایج کمی ب

 . در ادامه به بررسی این متدها پرداخته خواهد شد.(Sen 2012)است 

 (ROI)تحلیل بازگشت سرمایه  

o   تحلیلROI   انجام شده توسطCIFE 
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را  ROIصورت مداوم، انجام شده است که به روهیل در ایاالت متحدههای مک گبرروی پروژه CIFEتوسط  ROIتحلیل 

های جوییرفهکند و نسبت منافع به صها را محاسبه میآن ROIسنجد و اند میسازی نمودهرا پیاده BIMهایی که در پروژه

 سازد. آمده را کمی میدستبه

بینی شده )و یا باشد. این روش عواید پیششنهادی میگذاری پیتحلیل بازگشت سرمایه یکی از طرق ارزیابی سرمایه

 .)Azhar (2011( نماید )یعنی: گذاری مقایسه میی سرمایهگذاری را با هزینهشده( از یک سرمایهحاصل

ذاری گمثبتی را در سرمایه  ROIکنند که  اظهار می  BIMگروهیل، دو سوم کاربران  شده توسط مکبراساس بررسی انجام

را حداقل در یک سطح  ROI( %4۸. حدود نیمی از کاربران )(McGraw-Hill-Construction 2009)اند ردهکلی خود مشاهده ک

 نمایند:سنجند بر شش فاکتور ذیل تمرکز میرا می ROIاند. کاربرانی که سنجیده میانه

و مشکالت هماهنگی اجرایی  RFI)104(ی پروژه مانند کاهش درخواست اطالعات های بهبودیافتهخروجی −

 کارگاهی؛

 بعدی؛ارتباطات بهتر از طریق تصویرسازی سه −

 پرسنل؛ ۱0۵بهبود بازدهی −

 های جدید؛هتأثیر مثبت حاصل از گرفتن پروژ −

 ؛BIMهای چرخه حیات ارزش −

 ی آموزش کارکنان.هزینه اولیه −

افزار اتودسک  شده در نرمداده  تشخیص ۱0۶را با پیگیری تداخالت ROIصورت مداوم به 200۶مک گروهیل در سال 

. )(Azhar 2011نمایش داده شده است    1جدولرا به کار گرفته بودند، سنجیده است که در    BIMپروژه که    ۱0برای    ۱0۷ورکنویس

ی یل چنین فاصلهی هستند. دلبسیار باالیباشد که اعداد  می  % 3۹۹00تا    %22۹ای بین   ها، بازگشت سرمایهنتایج حاصله از پروژه

با استفاده از فاز ساخت واقعی، موجب شناسایی و پیشگیری   BIMباشد.  های مختلف میدر پروژه  BIMی متنوع  ۱0۸زیادی، محدوده

ها در هزینهبااستفاده از کاهش  BIMهای جوییهای دیگر، صرفهوجود در برخی پروژهگردد. بااینهای مستقیم میاز وقوع هزینه

های غیرمستقیم، طراحی، ساخت، اداری و یا هزینه جوییشوند. عالوه بر این، صرفهریزی و تحلیل ارزش سنجیده مینامهفاز بر

گزارش  1جدول تواند بیشتر از اعدادی باشد که درمی BIMواقعی  ROIها در محاسبات آورده نشده بودند. بنابراین، دیگر هزینه

 .(Azhar 2011) اندشده

 . (Azhar 2011) گروهیلمك یهاپروژه در BIM یهیسرما بازگشت نرخ از نمونه كی : 1جدول

 
104 Request For Information (RFI) 
105 productivity 
106 clash 
107 Autodesk NavisWorks 
108 scope 



 

 

  95 MC OC O N F .B I M  

 

 نرخ بازگشت 

 )%(  BIMسرمایه 

 های صرفه جویی

)میلیون   BIMخالص 

 دالر( 

 های صرفه جویی

 BIMمستقیم 

 )میلیون دالر( 

  BIMهزینه 

)میلیون  

 دالر( 

 وژه رپ

 هزینه 

)میلیون  

 دالر( 

 سال

2600 % ۱۳0,000 ۱۳5,000 5,000 Ashley Overlook ۳0 2005 

22۹ % 275,000 ۳۹5,000 ۱20,000 Progressive Data 

Center 
54 2006 

۱۱560 % 4۹5,7۱2 500,000 4,288 Raleigh Marriott 47 2006 

64۱ % 64,۱20 74,۱20 ۱0,000 GSU Library ۱6 2006 

۹42 % ۱۳,560 ۱5,000 ۱,440 Mansion on 

Peachtree 
88 2006 

78۹ % 7۱0,000 800,000 ۹0,000 Aquarium Hilton 47 2007 

5۱6۳ % ۱۹6,200 200,000 ۳,800 Wynkoop 1515 58 2007 

2۳8 % 47,500 67,500 20,000 HP Data Center 82 2007 

۳۹۹00 % ۱,۹۹5,000 2,000,000 5,000 Savannah State ۱4 2007 

۳2۹00 % ۳2۹,000 ۳۳0,000 ۱,000 NAU Science Lab ۳2 2007 

ی خود بررسی نموده است که یک نمونه موردی را در مقاله ۱0۹سازی اطالعات ساختمان، کنیسترارو ی مدلدر مجله

انجام شده است،  ۱۱0ای که توسط شرکت کنیسترارو را آشکار سازد. براساس آن مقاله پروژه BIMی اقتصادی استفاده از جنبه 

ی موردی، شرکت تعاملی به دست آمده است. در این نمونه  BIMار گیری  مالی در پروژه از طریق به ک  جوییدرصد صرفه  ۱0-20

های خاصی استفاده ی پروژهکننده برای سنجیدن چگونگی تأثیر آن بر بودجهبه عنوان فاکتوری تعیین  ۱۱۱از تعداد دستورات تغییر 

سازی ساختمان و تنها برای ی مدلراب BIMبه تنهایی ) BIMبعدی با استفاده از سازی سهسازی دوبعدی، مدلکند که مدلمی

ی ای که دربرگیرندهنماید. با داشتن تیم پروژهرا مقایسه می  ۱۱2عاملیت  BIMبعدی با استفاده از  سازی سهاستفاده داخلی( و مدل

وجود  ها بهزینهای در همالحظههای قابلجوییپذیر است که صرفهباشد، این امر امکانمی  BIMتعامل و سطح باالیی از استفاده از  

ی  بر را در طول مرحله نماید که مشکالت هزینهتعاملی به پروژه کمک می BIM. همچنین استفاده از (Cannistraro 2010)آید  

 شود.ها برای مالک میجویی مضاعف در زمان و هزینهساخت شناسایی نمایند که درنتیجه باعث ایجاد صرفهپیش

o ط گیلمطالعات تطبیقی انجام شده توس 
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ROI  کارگیری  ی مشابه سنجید: یک پروژه با بهی دو پروژهتوان با مقایسهرا میBIM  کارگیری  و دیگری بدون بهBIM گیل .

شده، کارگرفتهاست. متدولوژی به  ی تطبیقی انجام دادههای مختلف به روش مطالعهاز دانشگاه فلوریدا، مطالعاتی را برروی پروژه

 ۱۱3گرفته با یک پیمانکار کلهای صورتهای اطالعات و دستورات تغییر است که از مصاحبهرش درخواست استنتاج داده از گزا

و  Aهای منتخب، باشد. پروژهشده، اتودسک رویت معماری، سازه و تأسیسات میافزار پلتفرم به کارگرفتهاست. نرمدست آمدهبه

C  بدون(BIM و  )B وD  با(BIM.نام دارند ) ندازه، محدوده، ارزش قرارداد، روش انجام پروژه و روش ساختبه لحاظ اها پروژه 

 . (Giel 2009)قابل مقایسه هستند 

های مستقیم و و هزینه BIMی براساس تحلیل تعارضات قابل پیشگیری ایجادشده Cو  Aی در پروژه ROIمحاسبات 

 باشد.غیرمستقیم همراه آن می

 اشند:بقابل پیشگیری هستند، شامل موارد ذیل می BIMکارگیری با به Cو  A هایهای مستقیم که در پروژههزینه

 هابرونسپاری فعالیت −

 (CO)دستورات تغییر  −

 BIMبندی که همراه با مشکالت قابل پیشگیری های غیرمستقیم حاصل از تطویل پروژه بیش از برنامه زمانهزینه

 شوند:دی میبنها طبقهی اصلی هزینههستند، براساس چهار دسته

 ی پیمانکار کلهای روزانههزینه .1

 ی اداری شرکت روزانههای هزینه .2

 ی قرارداد معماری های روزانههزینه .3

 های تأمین مالی(ی سود وام ساخت مالک )هزینههای روزانههزینه .4

ROI ی شده برای پروژهمحاسبهA ی و پروژهC های ی پروژهبه عنوان مدلی برای محاسبهB  وD ه کBIM کارگرفته را به

آن تنها براساس   B  ،ROIی  شده در پروژههای مستقیم اجتنابشده از هزینهی ثبتکمبود دادهدلیل  بودند، استفاده شده است. به

 های غیرمستقیم تخمین زده شده است. هزینه

o  ی  محاسبهROI  توسط اتودسك رویت 

کار ها به های طراحی آندر فعالیت BIMاول محصوالتی که  الس ROIای را ایجاد کرده است که اتودسک مدل محاسبه

نماید، جایی که ی سیستم و آموزش را شناسایی میهایی مانند هزینهنماید. این تحلیل، حوزهبرده شده است را مشخص می

ر گرفتن هزینه ا با در نظسال اول ر  ROI. این مدل (Autodesk 2012)ها معنا دارد  جویی بیش از دیگر حوزههزینه کردن و صرفه

 نماید.، به دست آوردن بازدهی و زمان آموزش محاسبه می۱۱4ی، از دست دادن بازدهیافزار، هزینه نیروی انساننرم

های سیستم مدنظر قرار در یک سیستم طراحی، تغییرات در بازدهی کاربر را عالوه بر هزینه  ROIی  اتودسک برای محاسبه

تدریج سرعت شود تا بهربران مشاهده میای در بازدهی کاگردد، کاهش یکبارهریداری میجدیدی خ  که سیستمدهد. هنگامیمی
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مالحظه  2شکل گونه که در منحنی خود را با سیستم هماهنگ نمایند. سپس با گذشت زمان و آموزش، سطح بازدهی همان

 . (Autodesk 2012)یابد گردد، افزایش میمی

 

 

 

 

 

 

 .(Autodesk 2012) بازدهي ي با طراح  ی درگذاره یسرما یرابطه  ي منحن:  2شکل

انسانی، آموزش و تغییرات بازدهی  نیرویهای سیستم، سال اول براساس فرمول زیر با درنظر گرفتن هزینه ROIسپس 

 گردد.محاسبه می

 

 (Autodesk 2012)سال اول  ROIی فرمول محاسبه (1)

 باشند:بدین شرح میرده شده در فرمول کار بمتغیرهای به

− A :افزار ) افزار و نرمی سختهزینه$( 
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− Bی نیروی انسانی معموالً به عنوان ی ماهیانه؛ در دنیای طراحی، هزینه)$ی نیروی انسانی )ی ماهیانه: هزینه
115DPE  ها و دیگر ی منفعتبرای محاسبه  %40-30ی  اضافهشود که دستمزد ساعتی یک کارگر بهتعریف می

 باشد.کارگر میهای باالسری خاص هزینه

− C)زمان آموزش )ماه : 

− Dرفته در مدت آموزش )%( : بازدهی ازدست 

− Eآمده پس از آموزش )%(دست: بازدهی به 

ی ی ازدست دادن بازدهی از لحاظ هزینه( و هزینهAی سیستم )دهد که شامل هزینهای را نشان میمخرج کسر، هزینه

(. صورت کسر عوایدی که از افزایش بازدهی B×C×Dباشد )کند، میاز سیستم استفاده  آموزد که  که کاربر میسانی مادامینیروی ان

  دهد.آید را نشان مینیروی انسانی به دست می

قابل مالحظه  2جدولانجام داده است که در  ROIهمچنین اتودسک تحلیل حساسیتی را برای سنجش اثر هر متغیر بر 

 است.

 . ROI (Autodesk 2012) بر ریمتغ هر اثر تیحساس لیتحل:  2جدول

 متغیر

 محدوده )دالر( 

 ROIتأثیر بر 

  میانگین  

A ۵0-۷2 ۸,000 ۶,000 4,000 هزینه سیستم% 

B DPE ۵0-۸۱ 2,۱00 4,200 ۸,400 ماهیانه% 

C )40-۸3 ۶ 3 ۱ زمان آموزش )ماه% 

D 2۵-۱۱۵ %۱00 %۵0 %2۵ بازدهی از دست رفته% 

E 0-۱02 %0 %2۵ %۵0 بازدهی به دست آمده% 

 

دارند.  ROIدهد که از دست دادن بازدهی و به دست آوردن بازدهی بیشترین تأثیر را بر نتایج تحلیل حساسیت نشان می

 دارد. ROIترین تأثیر را بر ی سیستم کمکه هزینهدرحالی

 

 BIMسازی منافع ، کمیPENG مدل

متدی است که   PENGانجام داده است.    PENGبا استفاده از مدل    BIMسازی منافع  ای را درراستای کمیمطالعه جانگلینگ

مخفف اصطالح   PENGگردد.  شده، درحال اجرا و یا تازه به اتمام رسیده استفاده میریزیگذاری برنامهبرای تحلیل خروجی سرمایه

 
115 Direct Personnel Expenses (DPE) 
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گ از باشد. جانگلینمی "۱۱۶بندی براساس سهم منافعاولویت"است که به معنای  "Prioritering Efter NyttoGrunder"ئدی سو

از  BIMسازی منافع برای کمی PENGبر زیرفرایندهای ساخت استفاده کرده است. وی از مدل  BIMمصاحبه برای سنجیدن اثر 

شده از براساس نتایج حاصل طول سالیان مختلف استفاده نموده است و منافع رای ساخت در ای برروی پنج پروژهطریق مطالعه

 شوندگان سنجیده است.پاسخ مصاحبه

سازد. از سوی دیگر، محاسباتی که تنها گذاری ممکن میسازی منافع را از منظر سرمایهمتدی است که کمی PENG مدل  

 دهد.ها را نیز کاهش مینان به خروجیدهندگان باشد، سطح قابلیت اطمیبراساس فرضیات پاسخ

های بالقوه جوییصرفهدهد که نیز مد نظر قرار میهای چرخه حیات را جانگلینگ محاسباتی را انجام داده است که هزینه

یند آهای کل چرخه حیات به حساب میاز هزینه %۵که فرایند طراحی و ساخت با هم تنها نماید. با توجه به این را ارزیابی می

(Jongeling 2008) ،۹۵% گونه که ثالی روشنگر همانعنوان مباشد. بهداری و مصرف انرژی میو نگه برداریمانده برای بهرهباقی

 2400میلیون دالر امریکا( و  ۹۹/۱4میلیون کرون سوئد ) ۱2۷ی ساخت گردد در یک پروژه با هزینهمالحظه می 3جدولدر 

، در مجموع منجر BIMکارگیری  دلیل بهبه  جوییصرفه  %۱های چرخه حیات، با  امریکا( هزینهمیلیون دالر    2/2۸3میلیون کرون )

باشد،  BIM ،۵%حاصل از استفاده از  جوییصرفهگردد. حال اگر می جوییصرفهمیلیون دالر امریکا(  ۸3/2میلیون کرون ) 24به 

 میلیون دالر امریکا( خواهد بود. 2۸/۱4میلیون کرون ) ۱2۱ردد، حدود گانداز میی کلی که پسهزینه

 . (Jongeling 2008) اتیح چرخه یهانهیهز به توجه با بالقوه یهاییجو صرفه:  3جدول

 (کرون سوئد  ونیلیم) حیات چرخه هزینه ( کرون سوئد ونیلیم) جویی صرفه
  ونیلیم) ساخت هزینه

 ( دکرون سوئ

 % مجموع % مجموع انرژی  دیگر  موارد % مجموع % انرژی  % دیگر  موارد

12.07 1% 12.07 1% 24.14 1% 1,207 1207 2,414 95% 127 5% 

60.35 5% 60.35 5% 120.7 5% 1,207 1207 2,414 95% 127 5% 

5.72 1% 5.72 1% 11.44 1% 572 572 1,144 90% 127 10% 

28.6 5% 28.6 5% 57.2 5% 572 572 1,144 90% 127 10% 

2.54 1% 2.54 1% 5.08 1% 254 254 508 80% 127 20% 

12.7 5% 12.7 5% 25.4 5% 254 254 508 80% 127 20% 

 

 (TEI) روش اثر اقتصادی کل  
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شت بازگهای  ها تحلیلکنند وجود دارد. اکثر آنگذاری در فناوری را تحلیل میدر مرور ادبیات، متدهای متنوعی که سرمایه

روش اثر اقتصادی   ۱۱۷اند. مشاوران گیگاسازی اطالعات ساختمان متمرکز شدههای مدلهستند که عمدتاً بر نمونه  (ROI)سرمایه  

افزاری را تحلیل نماید. استفاده از این روش در گذاری در سیستم نرمی سرمایهرا ایجاد کرده است تا ارزش و هزینه (TEI)کل 

ها را، بلکه فرضیات کمی و سازد، نه فقط هزینهرا واضح و کمی می ۱۱۸ارزش است. این روش، گزارههرد شدنیز وا AECصنعت 

توانند برای دستیابی بدان، های مسئول میکند که بخشوکار ایجاد میگیری مشخصی را برای عملکرد کسباهداف قابل اندازه

گذاری مالک مدنظر قرار های سرمایهشده را بر ارزش و هزینهیبینیشها را پیگیری و مدیریت کنند. این متد، تأثیرات پ آن

های ناشی از افزایش کارآمدی عملیاتی ی بازار و نیز کاهش هزینهها شامل درآمدهای حاصل از افزایش اندازهدهد. ارزشمی

 .(Kunz and Fischer 2012)باشند گذاری میهای مستقیم و پشتیبان سرمایهها شامل هزینهباشد. هزینهمی

CIFE  در دانشگاه استنفورد از متدTEI  برای واضح ساختن منافعVDC نماید. متد اثر اقتصادی کل برای شفاف استفاده می

ها به کار گرفته ها و شرکتپروژهدر تک VDCگذاری استفاده از گذاری در فناوری، خصوصا سرمایهارزش سرمایهساختن گزاره

گذاری و یهی هر سرمادوم و نیز هزینهی کار پیمانکار دستیری در درآمد یا هزینهتخمین هر تغی ن روش نیازمندشود. ایمی

شود و کار گرفته میگذاری جدید بهکه چگونه سرمایهخدمات آن است. بنابراین، این روش نیازمند ساخت فرضیاتی درمورد آن

کنند، چنین عملکردی ن با ایجاد چنین فرضیاتی مخالفت میاز مدیرا  که بسیاریالیباشد. درحوکار دارد، میچه تأثیری بر کسب

 .(Kunz and Fischer 2012)باشد تواند بسیار مفید نماید که میگذاری ایجاد پیوستگی میدر سرمایه

یزمی مکان عنوانکنیم، بلکه بهکه مشخص نماییم تغییرات درآمد و هزینه چه خواهد بود استفاده نمیاز این متد برای این

گذاری باید افرادی از تیم را شناسایی نماید که نماییم. حامی سرمایهبرای ایجاد اهداف واضح، مشخص و عمومی استفاده می

، حامی و تیم TEIبا استفاده از روش  گذاری در تکنولوژی، به کار گرفته شوند.برای هزینه و درآمد مشخصی با فرض سرمایه

ی آن اعداد را شناسایی کنند. این روش با داشتن فرضیات، دوره بازگشت کل ایجادکننده ر اقتصادیتوانند اثیت سپس میمدیر

توانند تصمیمی جمعی را درراستای انجام و یا وکار و مدیریت میهای توسعه، کسبنماید. سپس تیمبینی میسرمایه را پیش

پذیرش هستند ها قابلشده و نیز ریسکبینیی پیششت سرمایهد، چرا که دوره بازگگذاری اتخاذ نماینعدم انجام آن سرمایه

(Kunz and Fischer 2012). 

گذاری مستهلک شده و پرداخت ، سه سال پس از سرمایهITهای نماید که هزینهاین مدل فرض می 4جدولدر مثال 

عالوه گردد. بهلص مبنای مناسب برای یک پیمانکار کل فرض میرآمد خاکار و دوهای کسبشوند. در این مدل، درآمد، هزینهمی

 %2های بهتر و مدیریت هزینه حداقل گذاری و طراحیسبب سرمایهشده بهی کار برونسپارینماید که هزینهاین مدل فرض می

تغییر در  TEIساز یابد. مدلافزایش می %2تر از علت استفاده از سیستم کمسازمانی بهی کار درونیابد، ولیکن هزینهکاهش می

قبول خواهد بود. اگر تیم بازاریابی متعهد به مقدار نماید در نتیجه دوره بازگشت سرمایه برای شرکت قابلیم میدرآمد را تنظ

باشند، مدیریت سازمانی نیز به اعداد خود متعهد ( باشد و مدیریت قراردادها و تیم کار درون%2جا حداقل تغییر درآمد )در این

ی خودش را در این مدت خواهد ذاری در حدود دو سال بازگشت خواهد داشت و هزینهگبینی نماید که سرمایهتواند پیشمی

گذاری حد الزم کوتاه باشد، سرمایهقبول باشند و دوره بازگشت بهپرداخت. اگر این تعهدات از نظر تیم و مدیریت دارای ریسک قابل

نماید، وظایفی که هر گذاری باشد مشخص میت سرمایهدار مسئولیت موفقیش، تیمی را که باید عهده. این روپذیر استتوجیه
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عالوه، این نماید. بهوکار کمی مشخص را برای هر تیم زیرمجموعه مشخص میدار باشد و اهداف کسبتیم زیرمجموعه باید عهده

سازمانی شده و درونبرونسپاریهای کار کار بندد، مانند هزینهدر مدیریت به مدل، برخی از مواردی را که تیم باید انجام دهد و

 . (Kunz and Fischer 2012)دهد را پیشنهاد می

 . (Kunz and Fischer 2012)( GC) کل مانکاریپ كی یساده یمال خالصه در شده رفتهگ کاربه کل،  یاقتصاد اثر یساده مدل:  4جدول

 تغییر خط مبنا )هزار دالر(  نرخ 
)هزار در سال 

 دالر( 

  %2 ۱00،000  درآمد

 ۸4،۶۶0 -2% ۸۵،000 %۸۵ شده هزینه کار برونسپاری

 ۱2،240 %2 ۱0،000 %۱0 سازمانیهزینه کار درون

 ۵،۱00  ۵،000  حاشیه ناخالص

 G&A 2% 2،000  2،040فروش، 

   IT  ۷0سرمایه گذاری در 

 23   %33 در سال ITنه های استهالک هزی

 3،03۷  3،000  خالصدرآمد 

 ۱.۹    زمان بازگشت )سال(

 ۱.2    تغییر درآمد خالص )%(

 

گذاری در که سرمایهگردد. ابتدا، با فرض آنمنجر به نتایج مهم بسیاری می  AECبرای صنعت    TEIهای  ی مدلتحلیل ساده

گذاری در هزار دالر(، سرمایه۷0ایم معادل فرض نموده 5جدولهمانگونه که ما در  ای قرار گرفته است )برای مثالسطح میانه

 بازاری نسبتا خوب باشد.پذیر برای یک شرکت فناوری در تواند هدفی امکانمی VDCفناوری 

جویی در کارهای د بود و صرفهگردد، چشمگیر خواهمشاهده می VDCکارگیری علت بهدرواقع افزایش درآمدی که به

دهد، یک گونه که مدل نشان میهرحال همانطور واضح افزایش خواهد داد. بهشده نیز سود پیمانکار عمومی را بهبرونسپاری

طور همزمان سود خود در دیگر کارها، به داشتن حاشیهگذاری به اجرای بسیار خوب برای انجام تعهداتش و نگهشرکت سرمایه

وکار را با مشکل مواجه نماید. گذاری گردد اما باقی کسبتواند باعث موفقیت سرمایهترین کارمندان میدارد. تخصیص به نیاز

در  VDCوکار را رونق بخشد. همچنین اگر روش جدیدی از تواند حس کسبدر بازاری بد نمی VDCگذاری در عالوه سرمایهبه

 کهوکار هستند. باآنگذاری برای باقی ماندن در کسبود، نیازمند سرمایهمانند رقیبان خهای دیگر نیز هبازار ایجاد گردد، شرکت

ها در بازار منفی باشد فقیت زودتر رقیبانشان ممکن است رشد آنسبب موتر خواهد بود، بهها کمگذاری آنهای سرمایههزینه

(Kunz and Fischer 2012) . 



 

102 C O MC O N F .B I M  

 

 

 . (Kunz and Fischer 2012) شرکت كی در VDC هیاول یهاتیقابل یسازادهیپ یهانهیزه:  5جدول

  )هر واحد(  )دالر(  هزینه تعداد  )کل( )دالر(  هزینه

iRoom 

 افزار سخت

10,000 4 2,500 PC 

 پروژکتور 3,000 3 9,000

 هوشمند نمایش صفحه 2,000 3 6,000

 نصب 2,000 1 2,000

 

 افزار نرم 

10,000 1 10,000 4D 

 CIFE زیرساخت  0 1 0

1,000 1 1,000 MS Project 

 سازمان مدل 10,000 1 10,000

 

 )روز(  آموزش 2,500 4 10,000

 داخلی کارمندان توسعه 500 20 10,000

 مجموع   68,000

 

 بودجه    70,000

حیاتی منابع پشتیبان اشاره دارد. اعداد نقش به  AECدر صنعت  TEIهای ی حاصل از تحلیل مدلترین نتیجهمهم      

 D4ی خرید با سه صفحه نمایش، هزینه ۱۱۹iRoomهای خرید یک سازد. این جدول هزینهاین مسئله را خاطرنشان می 5جدول

 
۱۱۹   iRoom  شود و هرکدام تصویر ارسالی از یک کامپیوتر را نمایش میتعاملی است که شامل چند صفحه نمایش لمسی می  محیطی-

بین ذینفعان درگیر در پروژه ایجاد  را  کند و تعاملی سریع  ها ایجاد میدهسازی داوب مشترکی را برای یکپارچه هند. چنین ابزاری چارچد

 نماید. می
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نماید. عدد ایند را فرض میمنهای فرضی مشخص و زمانی که کارکنان باید صرف سازی سازمانی را با قیمتافزار مدلو نرم

فرض گشته است. اگر مهندسی خوب برای تخصیص  4جدولدر  TEIگذاری در تحلیل ی سرمایهحاصله به عنوان حداقل هزینه

های های مستقیم و هزینهگذاری منعطف، وجود داشته باشد، هزینه کارمندان معادل مجموع هزینهو حمایت از سرمایه

دالر در هر ساعت است که کسر ِ قابل توجه و نه غالبی از  2۵/۶داخلی  ی کارمندانباشد. در این مثال هزینهغیرمستقیم می

 .(Kunz and Fischer 2012)باشد گذاری میهای کل سرمایههزینه

ی یک در این حالت، هزینه د.کننبا منابع مجازی و نه منابع پشتیبان کار می AECهای با این وجود، بسیاری از شرکت

توانند سادگی میها بهشود. این هزینهی بحرانی تبدیل میایِ خارج کردن آن مهندس از پروژهی حاشیههزینهکارمند داخلی به 

از  ی مهندسان در یک شرکت کامال متعهدرفته باشند. اگر هزینههایی با ریسک ضرر ازبینهزار دالر در روز در پروژه ۱0معادل 

تواند به زمان بازگشت معقولی دست یابد. انجام گذاری نمید، تقریبا هیچ سرمایهکی تغییر کرموقعیتی مطمئن به موقعیتی ریس

نشان  TEIی . این تحلیل ساده(Kunz and Fischer 2012)تقریبا فراگیر شده است  AECکار با منابع ناچیز، در فرهنگ صنعت 

ر صورت نبود منابع پشتیبان اجتناب نمایند. ها دگذاریی سرمایهها منطقی است که از همهدهد که در واقع برای شرکتمی

های کوچکی از منابع پشتیبان را برای  دهد که مجموعهها پیشنهاد میهایی را برای شرکتهمچنین این مثال ساده فرصت

ی که های مختلف. باتوجه به مطالعات و نمونه(Kunz and Fischer 2012)های امیدبخش ایجاد کنند گذاریپشتیبانی از سرمایه

گذاری در فناوری برای یک شرکت فناوری که در بازار خوبی وارد شود که سرمایهانجام شده است، نتیجه گرفته می CIFEدر 

مالحظه ها نیز قابلجوییپذیر باشد. نتایج حقیقتاً قابل توجه بودند. درآمدها افزایش یافتند و صرفهتواند امکانشده است می

شده و عوامل شاخص مورد های معرفیروش 6جدولتر در اجرا نیاز بود. در ندان ماهر و تعهد بیشبودند، اگرچه که به کارم

 اند.صورت خالصه آورده شدهبررسی در هریک، به
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 ها.پروژهکارگیری روش طراحی و ساخت مجازی در اقتصادی به های بررسی تأثیر: روش 6جدول

 عوامل مورد بررسی  روش تحلیل اقتصادی  سال دهنده ارائه نام روش

ت سرمایه )
ل بازگش

تحلی
R

O
I

) 

C
IFE

 200۶
در ده پروژه که  ROIسنجش  

BIM اندسازی نمودهرا پیاده 

کالت مش ( وRFIهای پروژه )مانند میزان درخواست اطالعات )خروجی

 هماهنگی اجرایی کارگاهی(

 ارتباطات بهتر از طریق تصویرسازی سه بعدی   

   

 میزان بازدهی پرسنل

 های جدیدتأثیر مثبت حاصل از گرفتنِ پروژه

 ی آموزش کارکنانهزینه اولیه

G
iel

 200۹
 

انجام مطالعات تطبیقی و 

-ای با بهپروژه ROIمقایسه 

ای روژهو پ BIMارگیری ک

 BIMبدون به کارگیری 

 های مستقیمهزینه
 هابرونسپاری فعالیت

 (COتعداد دستورات تغییر )

های هزینه

 غیرمستقیم 

 های ثابت پیمانکار کلهزینه

 های ثابت اداری شرکتهزینه

 های ثابت اجرای قراردادهزینه

 های تأمین مالی مالکهزینه

A
u

to
d

esk R
e

vit
 

20۱2
سال اول برای  ROIمحاسبه  

 های طراحیفعالیت

 افزاریهزینه سیستم نرم

 هزینه نیروی انسانی

 میزان بازدهی در ابتدای استفاده

 سازیمیزان بازدهی پس از پیاده

 مدت زمان آموزش

مدل 
P

EN
G

 

Jo
n

gelin
g

 

200۸
و  BIMسازی منافع کمی 

ی اهجوییمحاسبه صرفه

 BIMناشی از استفاده از 

های چرخه هزینه

 حیات
 هزینه طراحی و ساخت ۵%

 برداری و نگهداری و انرژیهزینه بهره ۹۵%    

مدل 
TEI

 

C
IFE

 20۱2
سازی منافع استفاده از واضح 

VDC 
 افزارهزینه سخت ITهای هزینه

    

 افزارهزینه نرم

 آموزشهزینه 
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 عوامل مورد بررسی  روش تحلیل اقتصادی  سال دهنده ارائه نام روش

 شدهیهزینه کار برونسپار

 سازمانیهزینه کار درون

 میزان درآمد

 

 روش تحقیق -3

 این باشد،می هاپروژه در مجازی ساخت و طراحی روش کارگیریبه عوامل سنجش اقتصادی هدف پژوهش حاضر بررسی

مورد مطالعه   یق در جامعههای این تحقرود یافتهانتظار میو    گیردقرار می  کاربردی  هایپژوهش  یدر زمره هدف  نظر  از  پژوهش

ها پژوهشی توصیفی از نوع و جوامع مشابه با آن مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، تحقیق حاضر برحسب نحوه گردآوری داده

ها و هریک از این چالشباشد تا اهمیت کارگیری میبه پیمایشی است. این تحقیق درصدد شناسایی عوامل سنجش اقتصادی

 قیت پروژه مشخص سازد.منافع را در موف

 (VDC)جازی  طراحی و ساخت م   شاغلین در صنعت ساخت در سطح استان تهران که با روشپژوهش را    نیا  یجامعه آمار

کنند، استفاده میها های سازمان خود از آنالمقدور در پروژهآشنایی داشته و حتی (BIM)سازی اطالعات ساختمان و نیز مدل

 نیز در و داشته آشنایی BIMو  VDC هایبودن افراد شاغل در صنعت ساخت که با روش جه به محدوددهند. با توتشکیل می

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند  ۵0گیری هدفمند و دردسترس تعداد اند، به روش نمونهکرده استفاده هاآن از های خودپروژه

نظر و روش ی حضوری به افراد صاحبصورت کاغذی و مراجعهل بهها توزیع گردید که روش اودو روش بین آننامه به و پرسش

 بازگردانده شدند. پرسشنامه 32شده، صورت اینترنتی و از طریق پست الکترونیک انجام گردید. از این تعداد توزیعدوم به

ای و عات کتابخانهباشد. ازطریق مطالای و روش میدانی میهدر پژوهش حاضر روش گردآوری اطالعات مطالعات کتابخان

ی ها با نظر جامعهبررسی ادبیات موضوع، منافع و چالش ها شناسایی شدند و برای بررسی آماری و تأیید این منافع و چالش

 نامه استفاده شده است.آماری هدف، از پرسش

بوده و بخش  ی استفاده شده در آن شامل سه بخشنامهپرسشتری بوده است که این پژوهش بخشی از پژوهش جامع

 اقتصادی تأثیر سنجش باشد که عواملگویه می 22االشاره شامل باشد. بخش فوق پژوهش حاضر می سوم آن، پاسخگوی هدف

، گیل CIFEکه توسط  (ROI)های تحلیل بازگشت سرمایه براساس روشرا  VDC مانند نوینی ساخت و طراحی روش کارگیریبه

 گیرد.دربرمی  TEIو نیز مدل  PENGو اتودسک رویت انجام شده است، مدل 

خروجی  7جدولاستفاده شده است.  SPSSافزار در این تحقیق برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ به کمک نرم

 .دهدرا نشان می SPSSآزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار 
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 ها. نامهی پرسشب پایای: ضرای 7جدول

 تعداد نمونه  تعداد سوال  پرسشنامه
ضریب آلفای 

 کرونباخ

 VDC 22 32 765/0عوامل سنجش تأثیر اقتصادی به کارگیری روش 

 

های تهیه نامهنامه نیز از روایی محتوایی استفاده گردید. طبق این روش پرسشدر این تحقیق برای بررسی روایی پرسش

اعمال اصالحات پیشنهادی، ه مورد بررسی قرارگرفت که در نتیجه و پس از اساتید و متخصصان این حوز شده توسط برخی از

 پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

- از آزمون کولموگروف 21SPSS افزارهای آماری استنباطی به کمک نرمهای به دست آمده از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

برای تأیید و یا رد عوامل  ۱2۱ای آزمون تی تک نمونهها استفاده شده است. از نگی توزیع دادهبه منظور تعیین چگو ۱20اسمیرنوف

همچنین  شود.اند، استفاده میکارگیری روش طراحی و ساخت مجازی که از ادبیات تحقیق شناسایی شدهسنجش اقتصادی به

ای استفاده دشده از طریق آزمون تی تک نمونهبرای بررسی یکسانی یا عدم یکسانی اهمیت عوامل تأیی ۱22فریدمن از آزمون

 خواهد شد.

 و طراحی روش کارگیریبه اقتصادی تاثیر سنجش تبیین راستای در که متغیرهایی "عبارتند از  تحقیق این یمتغیرها

ساخت کارگیری روش طراحی و که شامل تمامی عوامل سنجش تأثیر اقتصادی به شناسایی گردیدند هاپروژه در مجازی ساخت

همچنین فرضیه تحقیق . "باشند( میTEIو  ROI ،PENGهای مختلف شناسایی شده از ادبیات موضوع )شامل مجازی در روش

های مختلف شناسایی شده از کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی در روشعوامل سنجش تأثیر اقتصادی به"عبارت است از  

 ."تلقی گردندعنوان عامل سنجش اقتصادی به نندتوامی (TEIو  ROI ،PENGادبیات موضوع )شامل 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده-4

 اسمیرنوف  -آزمون کلموگروف

نتایج این آزمون را برای   8جدولاسمیرنوف استفاده شده است.  -ها از آزمون کلموگروفشدن توزیع داده  مشخصبه منظور  

 د.هدتمامی متغیرهای تحقیق نشان می

 

 

 

 
120 Kolmogorov-Smirnov Test 
121 One Sample T Test 
122 Friedman Test 
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 اسمیرنوف.-کلموگروفآزمون : نتایج  8جدول

 Zآماره  مولفه ها 
سطح 

 معناداری 
 نتیجه  آزمون

 ریسنجش تأثعوامل 

 یرکارگیبه یاقتصاد

 VDCروش 

خروجی های بهبودیافته ی پروژه مانند کاهش 

( و مشکالت هماهنگی RFIدرخواست اطالعات )

 اجرایی کارگاهی

 ها نرمال استداده 0۸۹/0 24۹/۱

 ها نرمال استداده 322/0 ۹۹2/0 طریق تصویرسازی سه بعدیارتباطات بهتر از 

 ها نرمال استداده ۱۵۷/0 ۱2۸/۱ بهبود بازدهی پرسنل

 ها نرمال استداده 0۹۸/0 2۱۵/۱ تأثیر مثبت حاصل از گرفتن پروژه های جدید

 ها نرمال استداده 0۹۱/0 24۵/۱ انافزایش هزینه اولیه ی آموزش کارکن

 ها نرمال استداده 4۱۱/0 ۸۷4/0 برونسپاری فعالیت ها

 ها نرمال استداده 322/۱ 0۵۸/0 (Change Orderکاهش دستورات تغییر )

 ها نرمال استداده ۱0۵/0 ۱۹۶/۱ کاهش هزینه های ثابت پیمانکار کل

 ها نرمال استداده 0۷۱/0 2۸۹/۱ کاهش هزینه های ثابت اداری شرکت

 ها نرمال استداده ۱02/0 2۱۵/۱ هزینه های ثابت اجرای قراردادکاهش 

کاهش هزینه های تأمین مالی به دلیل کاهش 

 زمان ساخت پروژه
 ها نرمال استداده ۱۱۵/0 ۱۸۵/۱

 ها نرمال استداده 40۱/0 ۸۸۵/0 افزایش هزینه سیستم نرم افزاری

 ها نرمال استداده 0۷۶/0 2۶۶/۱ ی انسانیافزایش هزینه نیرو

کاهش بازدهی در ابتدای استفاده از یک روش 

 طراحی و ساخت نوین
 ها نرمال استداده 0۸۹/0 24۸/۱

افزایش بازدهی پس از پیاده سازی یک روش 

 طراحی و ساخت نوین
 ها نرمال استداده 3۵4/0 ۹۱2/0

 رمال استن هاداده 0۹۵/0 22۸/۱ افزایش زمان آموزش

 ها نرمال استداده ۱2۵/0 ۱۱۵/۱ در هزینه طراحی و ساختصرفه جویی 

صرفه جویی در هزینه بهره برداری و نگهداری و 

 انرژی
 ها نرمال استداده ۱۵۷/0 04۵/۱
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 Zآماره  مولفه ها 
سطح 

 معناداری 
 نتیجه  آزمون

)شامل هزینه های سخت  ITافزایش هزینه های 

 افزار، نرم افزار و آموزش(
 ها نرمال استداده ۱43/0 0۷4/۱

 ها نرمال استداده ۱3۷/0 ۱0۸/۱ برونسپاری شدهکاهش هزینه کار 

 ها نرمال استداده 34۷/0 ۹2۶/0 افزایش هزینه کار درون سازمانی

 ها نرمال استداده ۱0۹/0 203/۱ افزایش درآمد

 

تحقیق نرمال غیرهای  های تمامی متدهد که توزیع دادهاسمیرنوف )نرمالیتی( نشان می  -نتایج حاصل از آزمون کلموگروف

 گردد.های پارامتریک استفاده میباشد. بنابراین برای آزمون متغیرها و به منظور تحلیل استنباطی از آزمونمی

 یمجازو ساخت   یروش طراح  یرکارگیبه  یاقتصاد  ریعوامل سنجش تأثبررسی  ای برای  آزمون تی تك نمونه

از آزمون تی تک  VDCی مانند نیو ساخت نو یروش طراح یرکارگیبه یاقتصاد ریعوامل سنجش تأثبه منظور بررسی 

 نتیجه بررسی آماری مربوطه مشخص شده است.  9جدولای استفاده گردید. در نمونه

 

 ی.و ساخت مجاز یروش طراح یریرگ کابه یاقتصاد ریعوامل سنجش تأث ای برای بررسینمونه : نتایج آزمون تی تك 9جدول

 متغیر

 3آزمون= مقدار 

 نتیجه
 tآماره 

درجه 

 آزادی 
 میانگین 

Sig. (2-

tailed)  95فاصله اطمینان% 

سطح 

 معناداری 
 حد باال  حد پایین 

ی پروژه مانند کاهش های بهبودیافتهخروجی

( و مشکالت هماهنگی RFIدرخواست اطالعات )

 اجرایی کارگاهی

 تأیید 22۸2/۱ ۵۸43/0 000/0 ۹0۶/3 3۱ ۷4۱/۵

 تأیید 4۱0۹/۱ ۸3۹۱/0 000/0 ۱2۵/4 3۱ 024/۸ بعدیارتباطات بهتر از طریق تصویرسازی سه

 تأیید 4۸۷۸/۱ ۸24۷/0 000/0 ۱۵۶/4 3۱ ۱۱2/۷ بهبود بازدهی پرسنل

 رد 2۱۹3/0 -2۸۱۸/0 ۸0۱/0 ۹۶۸/2 3۱ -2۵4/0 های جدیدتأثیر مثبت حاصل از گرفتن پروژه

 رد -3۶43/0 -۱۹۸2/۱ 00۱/0 2۱۸/2 3۱ -۸2۱/3 کارکنانی آموزش افزایش هزینه اولیه

 رد -۷۷33/0 -4۷۶۷/۱ 000/0 ۸۷۵/۱ 3۱ -۵24/۶ هابرونسپاری فعالیت
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 متغیر

 3آزمون= مقدار 

 نتیجه
 tآماره 

درجه 

 آزادی 
 میانگین 

Sig. (2-

tailed)  95فاصله اطمینان% 

سطح 

 معناداری 
 حد باال  حد پایین 

 تأیید 304/3 3۱ 4۶۸/3 002/0 ۱۷۹4/0 ۷۵۸۱/0 (Change Orderکاهش دستورات تغییر )

 تأیید 3۹۵۹/۱ ۸۵4۱/0 000/0 ۱2۵/4 3۱ 4۷0/۸ های ثابت پیمانکار کلکاهش هزینه

 تأیید ۷۶۶۹/0 ۱0۸۱/0 0۱۱/0 43۷/3 3۱ ۷0۹/2 های ثابت اداری شرکتکاهش هزینه

 تأیید 34۶4/۱ ۵2۸۶/0 000/0 ۹3۷/3 3۱ ۶۷۶/4 های ثابت اجرای قراردادکاهش هزینه

های تأمین مالی به دلیل کاهش زمان کاهش هزینه

 ساخت پروژه
 تأیید ۱۷23/۱ 4۵2۷/0 000/0 ۸۱2/3 3۱ ۶0۵/4

 رد 44۵۷/0 -3۸32/0 ۸۷۹/0 03۱/3 3۱ ۱۵4/0 افزاریافزایش هزینه سیستم نرم

 رد ۵۹2۶/0 -0۹2۶/0 ۱4۷/0 2۵0/3 3۱ 4۸۸/۱ افزایش هزینه نیروی انسانی

در ابتدای استفاده از یک روش  کاهش بازدهی

 طراحی و ساخت نوین
 تأیید 0۶3۶/۱ 4۵۱۹/0 000/0 ۵۶2/3 3۱ ۱2۸/4

سازی یک روش طراحی افزایش بازدهی پس از پیاده

 و ساخت نوین
 تأیید 3۶۶4/۱ ۵0۸۶/0 000/0 ۹3۷/3 3۱ 4۵۸/4

 رد 3302/0 -3302/0 000/۱ 000/3 3۱ 000/0 افزایش زمان آموزش

 رد ۶۶0۵/0 -03۵۵/0 0۷۷/0 3۱2/3 3۱ ۸32/۱ جویی در هزینه طراحی و ساختصرفه

برداری و نگهداری و هره جویی در هزینه بصرفه

 انرژی
 تأیید ۷۹00/۱ 2۷2۵/۱ 000/0 ۵3۱/4 3۱ 0۶۹/۱2

افزار، های سخت)شامل هزینه ITهای افزایش هزینه

 افزار و آموزش(نرم
 تأیید ۵432/0 0۶0۹/0 0۱۶/0 302/3 3۱ ۵33/2

 رد -۵۹۵۶/0 -2۷۹4/۱ 000/0 0۶2/2 3۱ -۵۹3/۵ شدهکاهش هزینه کار برونسپاری

 تأیید ۵۶22/0 0۶2۸/0 0۱۶/0 3۱2/3 3۱ ۵۵2/2 سازمانینه کار درونش هزیافزای

 تأیید ۸42۶/۱ ۱۵۷4/۱ 000/0 ۵00/4 3۱ ۹2۸/۸ افزایش درآمد

روش  یریکارگبه یاقتصاد ریجش تأثعامل به عنوان عوامل سن 22عامل از  ۱4، 9جدولطبق نتایج بدست آمده در 

VDC  گردیدندتأیید. 
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 روش یرکارگیبه یاقتصاد ریعوامل سنجش تأثبندی ای فریدمن برای اولویتآزمون تحلیل واریانس رتبه

 ساخت مجازیطراحی و  

بندی آن دسته شود. در این بخش به منظور اولویتبندی( متغیرها استفاده میبندی )رتبهاز آزمون فریدمن برای اولویت

ای تأیید گردیده است، از آزمون فریدمن که در آزمون تی تک نمونه VDCروش  یرکارگیبه یاقتصاد ریعوامل سنجش تأثاز 

 باشد.می ۱۱جدولو  ۱0جدولشرح برای این آزمون به SPSSافزار حاصل از نرماستفاده گردید. خروجی 

 .VDCبندی منافع به کارگیری روش اولویت آزمون یهاآماره:  10جدول

 32 تعداد نمونه

 4۵4/۱۱4 آماره کای دو

 ۱3 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 

باشد لذا می 0۵/0از سطح خطای آلفای تر دهد که سطح معناداری بدست آمده برابر صفر بوده و کمجدول فوق نشان می

 VDCروش    یرکارگیبه  یاقتصاد  ریعوامل سنجش تأثفرض صفر این آزمون رد شده و فرض مقابل مبنی بر متفاوت بودن اهمیت  

 شود.پذیرفته می

 .VDCكارگيری روش بندی عوامل سنجش اقتصادی به در اولویت هارتبه  نيانگيم:  11جدول

اولویت  

 عامل

به  میانگین رت

 عامل
 VDCروش  یرکارگیبه یاقتصاد ریسنجش تأثعامل 

 افزایش درآمد ۶4/۱0 ۱

 صرفه جویی در هزینه بهره برداری و نگهداری و انرژی 22/۱0 2

 بهبود بازدهی پرسنل  ۹۷/۸ 3

 کاهش هزینه های ثابت پیمانکار کل ۷۵/۸ 4

 ارتباطات بهتر از طریق تصویرسازی سه بعدی ۶4/۸ ۵

 زایش بازدهی پس از پیاده سازی یک روش طراحی و ساخت نوینفا ۶2/۸ ۶

 کاهش هزینه های ثابت اجرای قرارداد 3۱/۸ ۷

۸ 
( و مشکالت RFIخروجی های بهبودیافته ی پروژه مانند کاهش درخواست اطالعات ) ۵۵/۷

 هماهنگی اجرایی کارگاهی

 پروژهکاهش هزینه های تأمین مالی به دلیل کاهش زمان ساخت  ۵2/۷ ۹
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اولویت  

 عامل

به  میانگین رت

 عامل
 VDCروش  یرکارگیبه یاقتصاد ریسنجش تأثعامل 

 کاهش دستورات تغییر  ۷۷/۵ ۱0

 کاهش هزینه های ثابت اداری شرکت  ۵۶/۵ ۱۱

 افزایش هزینه کار درون سازمانی 4۵/۵ ۱2

 )شامل هزینه های سخت افزار، نرم افزار و آموزش( ITافزایش هزینه های  ۹4/4 ۱3

 کاهش بازدهی در ابتدای استفاده از یک روش طراحی و ساخت نوین 0۶/4 ۱4

 

گونه دهد.  همانرا نشان می VDCروش  یرکارگیبه یاقتصاد ریسنجش تأثها و اولویت عوامل جدول فوق میانگین رتبه

با میانگین   "یو انرژ  یو نگهدار  یبرداربهره  نهیدر هز  ییجوصرفه"،  ۶4/۱0با میانگین رتبه    "افزایش درآمد  "شود  که مشاهده می

 VDCروش  یرکارگیبه یاقتصاد ریسنجش تأثدر بین عوامل  ۹۷/۸با میانگین رتبه  "نلپرس بهبود بازدهی"و  22/۱0رتبه 

 ی رکارگیبه یاقتصاد ریسنجش تأثهای اول تا سوم قرار دارند. همچنین در بین عوامل باالترین اهمیت را دارا بوده و در اولویت

افزار، سخت یهانهی)شامل هز IT یها نهیهز شیافزا"، 4۵/۵با میانگین رتبه  "یکار درون سازمان نهیهز شیافزا" VDCش رو

با میانگین  "نیو ساخت نو یروش طراح کیاستفاده از  یکاهش بازدهی در ابتدا"و  ۹4/4با میانگین رتبه  "افزار و آموزش(نرم

 قرار دارند. ۱4تا  ۱2های دارا بوده و در اولویتترین اهمیت را کم 0۶/4رتبه 

ری گیبندی و نتیجهجمع-۵  

عامل زیر، عواملی هستند که در سنجش تأثیر  ۱4ها نشان دادند که های حاصل از بخش تجزیه و تحلیل دادهخروجی

 ها باید مدنظر قرار گیرند.در پروژه VDC/BIMکارگیری اقتصادی به

 درآمد افزایش .1

 انرژی و نگهداری و  برداریبهره هزینه در جوییصرفه .2

  پرسنل بازدهی بهبود .3

 کل پیمانکار ثابت هاینههزی کاهش .4

 بعدی سه تصویرسازی طریق از بهتر ارتباطات .5

 نوین ساخت و طراحی روش یک سازیپیاده از پس بازدهی افزایش .6

 قرارداد اجرای ثابت هایهزینه کاهش .7

 کارگاهی  اجرایی  هماهنگی  مشکالت  و  (RFI)اطالعات    درخواست  کاهش  مانند  پروژه  یبهبودیافته  هایخروجی .8

 پروژه ساخت زمان کاهش دلیل به مالی تأمین هاینههزی کاهش .9

   تغییر دستورات کاهش .10

  شرکت اداری ثابت هایهزینه کاهش
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 سازمانی درون کار هزینه افزایش .11

 (آموزش و افزار نرم افزار، سخت هایهزینه )شامل  ITهایهزینه افزایش .12

 نوین ساخت و طراحی روش یک از استفاده ابتدای در بازدهی کاهش .13

کارگیری ارائه داد که در آن عوامل بررسی تأثیر اقتصادی به 3شکل  الگویی همانند توانمیبه عوامل تأییدشده وجهبات

VDC بندی شده است.ی آن عامل، تقسیمدهندهمشخص شده است. این عوامل براساس نوع متد و شخص یا سازمان ارائه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی.مجاز ساخت و ي طراح روش یريكارگبه  یاقتصاد ريتأث ي بررس : عوامل 3شکل
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سازی اطالعات های مدل ازی کارکردسصل از پیادهارزیابی منافع حا

-های ساختمانی ایران از طریق تحلیل هزینه( در پروژهBIMساختمان )

 (CBAنفعت )م

 
 چکيده

طور معمول  دهند؛ اما بهمی  اختصاص خود به را جهان سطح در کشورها منابع از باالیی درصد  ساختمانی هایپروژه        

سازی  ه به مطالعات انجام شده در این زمینه، مدل رسند. با توجریزی شده به اتمام می با هزینه و زمانی فراتر از میزان برنامه 

اقدامات   یکپارچگیمنظور هماهنگی و ای نوظهور در صنعت ساخت، بهعنوان فناوری به ۱23( BIMاطالعات ساختمان )

گر باشد. با درنظر گرفتن این  تواند در حل این مسائل یاری یابی به هدف و منفعت نهایی، می طراحی و ساخت جهت دست 

شود، با  لیه طراحی تعیین میهای ساخت توسط تصمیمات طراحان در مراحل اوهزینه %۸0تا  %۷0که میانگین  موضوع

های نمونه  در پروژه  BIMسازی ناشی از پیاده  %۷0ایجاد نگاهی جامع به روند معماری، مهندسی و ساخت، کاهش هزینه 

های جدید مانند  گزارش شده است. با این حال، اعمال فناوری  ریزی،علت استفاده از این مفهوم در فاز طراحی و برنامه به

BIM  اندازد  کارگیریشان را به تاخیر میها و موانعی همراه است که گاهی کسب منافع حاصل از بهبا صرف هزینهدر ابتدا

ش آن در بین ارکان پروژه  کند و باعث کاهش پذیرها را با تردید مواجه می و مفید یا غیر مفید بودن استفاده از این فناوری 

هایی است که برای  در مقایسه با هزینه  BIMسازی کارکردهای  از پیاده شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی منافع حاصل  می

در سه پروژه ساختمانی    ۱24(CBA) منفعت-شود. نتایج این پژوهش که با تحلیل هزینهها صرف می کارگیری آن در پروژه به

های صورت گرفته فایق ینهها، منافع حاصل بر هزو کاستی   هادهد با وجود تمام محدودیت ست، نشان می ایران انجام شده ا

 پذیر است.  ها توجیه در محیط پروژه   BIMآمده و اجرای  

منف-العات ساختمان، تحلیل هزینهسازی اط سازی، مدل های ساختمانی، منفعت، پیاده پروژه واژگان کلیدی:  

 
123 Building Information Modeling 
124 Cost Benefit Analysis 
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 مقدمه -1

 در سرمایه بازگشت و وریبهره پایین بودن نرخ همچون بیشماری هایچالش با اخیر، دهه چند در وسازساخت عتصن       

 میان هماهنگی فقدان از نشده ناشی بینیپیش هایهزینه  کار، تحمیل نیروی هزینه تدریجی افزایش قیاس با سایر صنایع،

ها در صنعت ساختمان، ای بودن پروژه. چند رشته [۱]است  بوده روروبه هاپروژه در بر بودن مدیریت تغییرات زمان  و ذینفعان

نقش مهمی را برای تسهیل این امر   (IT)نیازمند ارتباطات روشن و همکاری موثر بین اعضای تیم پروژه است. فناوری اطالعات 

  .[2]بر عهده دارد 

شمار های اخیر این رشته به شده و از پیشرفت  تازگی وارد ادبیات مدیریت پروژه و ساختیکی از مفاهیم تکنولوژیکی که به       

، فرآیند تولید و مدیریت اطالعات ساختمان  BIMشود.نامیده می  BIMسازی اطالعات ساختمان است که به اختصار  رود، مدلمی

 .کندمی عمل  ساختمان و اجرای  طراحی تیم کل بین اطالعات، مشترک منبع  یک عنوان به کهحیات آن است در طی چرخه 

 طرفی ؛ از[3]باشد  می کار کیفیت  افزایش نهایتا ضایعات و و کاهش خطاها هماهنگی، افزایش سازی اطالعات،این یکپارچه  نتیجه 

به  آن از تفادهسا دلیلبه  پروژه نیز انجام زمان و کاهش هاکاریدوباره کاهش تر،دقیق  ناداس داشتن  منافعی نظیر سود بیشتر،

 ز ین در این خصوصاست که هایی همراه های جدید همواره با صرف هزینهکارگیری تکنولوژی .     اما به[4]خورد چشم می

 اسیدر مق یشود ولیها منهیهز شیسبب افزا یاندک فناوری نیا ،چککو با متراژ کم و یهاکه در پروژه دهدمطالعات نشان می

د ش  واهدکارفرما خ  بینص  یشتریمنافع ب،  هازودتر از پروژه  یبرداربا بهره  وبه صرفه بوده    مقرونتکنولوژی،    نیاستفاده از ا،  بزرگ

های ایران مورد را در ساختمان  BIMسازی های ناشی از پیادهای که ربیعی و حیدری در تحقیقیشان که هزینه گونه؛ به[۵]

مترمربع زیربنا،  ۶000تر از دوازده طبقه و های کوچکن در ساختما BIMبررسی قرار دادند، به این نتیجه رسیدند که استفاده از 

 .[۶]صرفه خواهد بود بههای باالتر از این سطح، مقرون تمان قط در ساخصرفه اقتصادی نداشته و ف

ها را افزایش های مرحله طراحی پروژه، هزینهBIMاین درحالی است که برخی مطالعات مدعی هستند که استفاده از        

ها مقرون اش در پروژهکارگیری های اجرای پروژه، بهنهایت کاهش کل هزینه و دراخت  های مرحله سدهد اما با کاهش هزینهمی

از خود نشان   BIM سازیخصوصی، معموال انگیزه کمی برای پیادهدر بخش ویژه پروژه به ذینفعاناین وجود،  بابه صرفه است. 

 .[۷] کنندقیمت مشاهده میعنوان یک فریب گرانرا فقط به BIMدهند و می

واسطه هایی که بهنهکه آیا هزینان و سنجش ایوساز ایرمنظور بررسی این ادعا در صنعت ساختلذا در مقاله حاضر به        

های توان از طریق منفعتی که در نهایت و چه بسا در زمانشوند را میها افزوده میها به مجموع هزینه در پروژه  BIMسازی  پیاده

ها ی پروژهآیند، توجیه کرد و در مجموع، هزینه نهایی اجراحاصل می  BIMواسطه کارکردهای  ها و بهمختلفی از دوره عمر پروژه

اند، مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه کار گرفتهختمانی ایران که این مفهوم را بههای سارا کاهش داد یا نه، سه مورد از پروژه

گیری، شود. در انتها نیز پس از نتیجه ، ارائه میهای حاصل از پژوهشضمن مرور ادبیات موضوع، روش انجام پژوهش تشریح و یافته

 داتی برای تحقیقات آتی بیان شده است.پیشنها

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 BIMکارکردها و منافع  - 1- 2

و این کارکردها بسیار گسترده و متنوع   [۸]توان مشاهده نمود  حیات پروژه میتمامی فازهای چرخه  را در  BIMکارکردهای         

  شود.ترین این کارکردها اشاره میختصار، تنها به تعدادی از مهمجهت اهستند که در ادامه به
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از ساختمان شامل اطالعاتی همچون مشخصات طراحی، نوع ساختمان، مصالح، نوع سیستم  BIMما یک مدل عمو       

در مرحله طراحی از طریق  وهوای منطقه ساخت است که های مربوط به آبتاسیسات، موقعیت جغرافیایی ساختمان و داده

انند به طراحان، سازندگان و توسازی پروژه میصریهای سه بعدی با بمدلشوند. جایی آلترناتیوهای مختلف حاصل میجابه

های غیرمعمول و جزئیات پیچیده سازه و همچنین برای قانع کردن مقامات های هندسی، فرممدیران پروژه در درک پیچیدگی

های توانند از مدلاختمان، سازندگان می. پس از تصویب مجوزهای س[۹]فتن مجوز ساختمان کمک کنند و تسریع گردش گر

تا به خریداران نشان دهند از لحاظ گرافیکی، آلترناتیوهای مختلف به چه شکلی  سه بعدی برای بازاریابی و فروش استفاده کنند

بعدی، این تغییر به دلیل پارامتریک بودن اعضا در جزئیات اجزای سه تغییر در مشخصات یک عضو، به. در صورت [۱0]هستند 

دلیل موجود سازی خارج از سایت نیز بهساخته، امکان پیشBIMکارگیری با به یابد.سایر اجزا وابسته به آن عضو نیز تعمیم می

های . همچنین با ایجاد این مدل[۱۱] باشدپذیر میسازنده قطعات در پایان مرحله طراحی، امکانبودن کلیه جزئیات موردنیاز 

مند چگونه اجزا با هم یابد. پیمانکاران جز نیز قادرند بفهکاهش می ۱2۵(RFIسه بعدی با جزئیات، درخواست برای اطالعات )

همراه ساختگی اعضا به. از طرفی دیگر پیش[۱2] کنندهای ساختمانی چطور با هم برخورد میشوند و سیستمهماهنگ می

ها خود احتمال شناسایی مخاطرات که این  [۱۱]ها خواهد انجامید  مدیریت یکپارچه تغییرات، به افزایش سرعت و دقت در پروژه

های سه بعدی در فاز توسعه طراحی و پیش از در حین ساخت را کاهش خواهد داد. مدیران ساخت یا پیمانکاران کل از مدل

اسایی تداخالت ها و شنیچیده دارند، برای هماهنگی میان حوزههای تاسیساتی و سازه پ هایی که سیستمی پروژه ساخت برا

ریزی روزانه  منظور هماهنگی و برنامههای سه بعدی بهتوانند از مدلکنند. همچنین پیمانکاران در طول ساخت میاستفاده می

ترین روابط بین مهم. [۱0]و  [۱3]وری نیز افزایش خواهد یافت افزایش و بهره ترتیب دقت کارها استفاده کنند. بدینفعالیت

 BIMوری و کسب منفعت از طریق کارکردهای ترسیم شده است که چگونگی افزایش بهره  ۱در شکل شماره  BIMکارکردهای 

  در آن نشان داده شده است.

 

 [13] و BIM [10] ،[11] ،[12]وری از طریق روابط بین کارکردهای : چگونگی افزایش بهره1شکل 

 
125 Request For Information 
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پروژه بزرگ،  32در  BIMدانشگاه استنفورد، براساس تجارب استفاده از  ۱2۶(CIFE)مرکز مهندسی تسهیالت یکپارچه        

 :[۱4]برشمرده است  BIMمزایای زیر را برای 

 درصد 40بینی نشده تا مرز دجه پیشحذف تغییرات بو -۱

 درصد 3ها با خطای دقت تخمین هزینه -2

 درصد ۸0ها تا کاهش زمان مصرف شده در تخمین هزینه پروژه  -3

 درصد ۱0کاهش مبلغ پیمان تا  -4

 درصد ۷ها تا پروژهکاهش زمان  -۵

ر بازار جدید با مشتریان جدید و ارائه خدمات وکار شود. طی رقابت دتواند باعث ارزش داخلی کسب می BIMهمچنین        

 .[۱۵]وکار قبلی با مشتریان قبلی موفق شود همچنین حفظ کسبجدید و 

هایی است که گیری منافع کلی ناشی از اجرای پروژهتالش برای اندازه-که نمودار توزیع زمان ۱در نمودار  ۱2۷لیامیمک       

BIM دهد برای فهم این موضوع که اجرای اند، نشان میرا پیاده کردهBIMر باهای ساخت به، چگونه منافعی را برای پروژه

و بار دیگر اجرای پروژه از  ۱2۸(DBBملی )اجرای پروژه از طریق فرآیندهای سنتی سه عاآورد، با ارائه این نمودار و مقایسه می

های مجزای طراحان و در سیستم اجرای سه عاملی، شامل تالش AEC۱2۹کند که فرآیندهای سنتی ، بیان میBIMطریق 

باشد، تالش بیشتری را در  ات میکه شامل همکاری و اشتراک اطالع  BIMکه فرآیندهای طراحی با باشد؛ درحالیسازندگان می

دار بیشتری ریشهواسطه شناسایی مسائل  طلبد؛ این در حالی است که سطح تالش در مراحل ساخت بهطول فازهای طراحی می

کنند، اطالق یابد. سطح تالش به زمانی که اعضای پروژه صرف انجام کارها میای کاهش میمالحظه در فاز طراحی، به میزان قابل

در  ای از زمان و هزینهجویی زمانی در مرحله ساخت پروژه که بخش قابل مالحظه ترتیب، منفعت ناشی از صرفهاینشود؛ بهمی

 .[۷]شود توجهی حاصل میصرف می شود، به میزان قابلاین مرحله 
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  پیشینه پژوهش - 2- 2

منتشر شد،  ۱30و همکاران جونز توسط  200۹برای مالکان که در سال  BIMوکاری در گزارشی تحت عنوان ارزش کسب       

پیگیری   BIM گذاری خود را ازطور فعال بازده سرمایهمورد بررسی که بههای  شرکت  .ارائه شد  BIM  از  ایای استفادهگزارشی از مز

 BIM توجهی ازوکار قابلارزش کسب  نیز BIM بسیاری از کاربران. درصد بازده دارند ۵00تا  300 اظهار داشتند که، کردندمی

وکار جدید به مشتریان جدید، ارائه خدمات کسببازاریابی    دردست آوردن رقابت  ی برای بهعنوان راهرا به  BIMها  . آندریافتندرا  

شود که عمدتا از کاهش باعث ایجاد کارایی می  BIM. عالوه بر این،  دانستندمیبا مشتریان گذشته    قبلیوکار  جدید و حفظ کسب

 .[۱۵]شود حاصل میوساز در طول ساختها دتشخیص برخورو ها و تغییرات و جلوگیری از بازنگری، کاهش درگیری 

ها و های انجام شده در رابطه با منافع، ریسکها و پروژهاز طریق مروری بر پژوهش 20۱۱در سال  ۱3۱ازهر و همکاران       

ای در جورجیا با کاربری هتل و پارکینگ که شان با مطالعه اطالعات موجود از پروژه ، در بخشی از کار پژوهشیBIMهای چالش

های درصد به هزینه  2کارگیری این مفهوم منجر به این شد که که به ه این نتیجه رسیدند استفاده شده بود، ب BIMدر آن از 

ساعت، در زمان اجرای پروژه  ۱۱43ها شود. همچنین درصدی در کل هزینه  ۱۷0جویی پروژه افزوده شود ولی منجر به صرفه

کار را به BIMای که پروژه ۱0سرمایه در جویی شد. از طرفی در بخش دیگری از این پژوهش با بررسی نرخ بازگشت صرفه 

 دهدرا نشان می  BIMستفاده از  درصد متفاوت است و این منفعت ناشی از ا  3۹۹00تا    ۱40گرفتند، نشان دادند که این میزان از  

[۱4]. 

های که هزینهای های هزینه منفعت )از طریق ثبت تمامی آیتم-با استفاده از تحلیل هزینه 20۱4در سال  ۱32مک کانل       

دست ذخیره شده بود، به  BIMسازی  ای که از طریق پیادهها اضافه شده بود و درنهایت، میزان بودجهنیز به آن  BIMسازی پیاده

های در پروژه BIMانجام پژوهشی مروری به این نتیجه رسید که استفاده از  های ورزشی، باوساز پروژهدر مدیریت ساختآمد(، 

وری همراه است؛ اما با گذشت سازی با کاهش بهرههای پیادهعلت افزایش هزینها بههای قدیمی در ابتدیا سیستم با فرآیندها و

 .[۱۶]دهد نشان می ها راگیرد و افزایش سوددهی در پروژهوری سیری صعودی میزمان، منحنی بهره

کنگ، که در ای در هنگنیز با انجام پژوهشی کمی روی دو پروژه مسکن اجاره 20۱4در سال  ۱33لو و همکارانویشنگ       

- استفاده شد و پروژه دیگر، بدون استفاده از این مفهوم ساخته شد و با استفاده از تحلیل هزینه BIMها از فناوری از پروژه یکی

( در 𝑚2/HKD ) ۱34کنگاین نتیجه رسیدند که هزینه کل هر مترمربع برحسب دالر هنگزمان( به -منفعت )نمودار هزینه

ها دریافتند افزایش کمی تالش شخصی کاهش یافته است. همچنین آنه بود، به میزان مدر آن استفاده شد  BIMای که از  پروژه

تنها جبران شده، بلکه منجر به های بعدی در مرحله ساخت، نهجویی، از طریق صرفهBIMدر مرحله طراحی با استفاده از 

در   BIMپذیرش گسترده    برای توجیه تشویق  تواندمنفعت می-نهها هم شده است. بنابراین تحلیل هزیجویی در کل هزینهصرفه 

، مخارج مرحله BIMنشان داده شده است، اجرای  2گونه که در نمودار هماندر این تحقیق، وساز استفاده شود. صنعت ساخت 

 هایجموع کل هزینه های مرحله ساخت، در مدرصدی در هزینه ۹دهد؛ اما با ذخیره درصد افزایش می 4۶طراحی را به بیش از 

 BIMمیزان منفعت حاصل شده از طریق اجرای  ،  دهد؛ مقایسه دو نموداردرصد کاهش می  ۷خت را به میزان  مرحله طراحی و سا

 .[۷]دهد را نشان می
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 ]AEC6 [در فرایندهای BIMمنفعت از طریق اجرای -ای گرافیکی از تحلیل هزینه: خالصه2نمودار 

 

گ تجاری طی وری نیروی انسانی در یک پروژه بزرروی بهره BIMگیری اثر ، با اندازه20۱۵پویریر و همکاران در سال        

هایی نیمه ساختاریافته با ارکان پروژه انجام شد و در مرحله پژوهشی ترکیبی که در ابتدا مصاحبهای دوازده ماهه و با انجام  دوره

های پروژه، ... انجام شد، تمامی بخشها وها، گزارش هزینه های کمی چون دستورات تغییر، برآوردها، بودجهآوری دادهبعد، جمع

اجرا شده بودند، مورد  BIMهایی که بدون استفاده از کار گرفته شده بود و چه قسمت ها بهدر آن BIMهایی که سمت چه آن ق

 BIMهایی که بدون استفاده از کار گرفته شده بود با قسمتها بهدر آن BIMهایی که بررسی قرار گرفتند و با مقایسه قسمت 

حاصل شده  BIMبا استفاده از کارایی کار یکی از مزایای گزارش شده است که ود بهبساخته شدند، به این نتیجه رسیدند که 

 .[۱۷] تأثیر بگذارد BIMاستفاده از طور مستقیم بر پیشنهاد سازمان برای تواند بهمیاست و 

های کارگاهی دقیق با استفاده از وری نقشه بهبود بهره"با عنوان  20۱۵محققان سنگاپوری نیز با انجام تحقیقی در سال        

، BIMبا استفاده از   گردش کار جدید  بررسیاز طریق    وریبهرها شناسایی و ثبت  ب،  "BIMفرآیندهای مهندسی مجدد مبتنی بر  

با استفاده از که اگر جریان کاری پیشنهادی دادند نشان  ،ر هر جریان کاریمشکالت موجود د های هر فعالیت وهمراه با ویژگی

BIM که طول زمانی برای %3۶وری حدود دنبال شود، بهبود بهرهBIM پروژه،  انجام زمان کل برای %3۸و  شودکار گرفته میبه

  BIMپروژه با 

  BIMپروژه بدون 

 مرحله طراحی مرحله ساخت

نمایی مرحله طراحیبزرگ  
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های دادهشود.  شود، تعریف میجویی میدر انجام آن صرفه   BIMاز  عنوان میزان زمانی که با استفاده  وری بهبهره  .آیددست میبه

های حضوری، تلفنی و نیز ارسال ای یک ساله ببا استفاده از مصاحبه ای طی دورهنامهاز طریق پر کردن پرسش آوری شدهجمع 

جریان کاری  برای "ظارمدت انت" نیز ساخته قبلی ومشاهده شده از پروژه های پیش "مدت زمان تخمینی"راساس ب ایمیل

 .[۱۸]آوری شدند ، جمع BIMمبتنی بر  پیشنهادی آینده

سازی مصرف انرژی ساختمان مهندسی عمران دانشگاه ملی تایوان در طول جهت انجام شبیه  20۱۶ای در سال  طی مطالعه       

، ۱3۵(NPVهای مناسب با استفاده از ارزش فعلی خالص )لتحلیوتواند با انجام تجزیهمی  BIMسه سال، این نتیجه حاصل شد که  

وری و کاهش توجهی بهبود بهرهطور قابلن کار، بهآمیزی را ارائه دهد و با ایهای موفقیتهای طراحی متفاوت و طرحگزینه 

جویی در مصرف انرژی را در  ای در پی داشته باشد. این مطالعه باالترین میزان صرفه مهندسی سازهریسک را در کل فرآیند 

 .[۱۹]اثبات کرد  BIMلوژی کمترین هزینه با استفاده از تکنو

 BIMوسیله طراحی با وساز که بهبا بررسی میزان هدررفت صنعت ساخت 20۱۶در سال  ۱3۶سونگ وان و همکارانجانگ       

موثر برای   یروش،  BIMراساس  طراحی ب  نجامکه ا  دادند  جنوبی نشانشود، با بررسی دو پروژه موردی در کرهها اجتناب میاز آن 

علت طراحی نادرست عمدتا بهاین میزان هدررفت،  زیرا    ؛است  %2/۱۵تا    %3/4اندازه  وساز بههدررفت صنعت ساخت کاهش میزان  

  .[20]شود  ها اجتناب میاز بروز آن  BIMوسیله طراحی با  که به  شودراحی و ساخت تولید میو تغییرات غیرمنتظره در مراحل ط 

، BIMمزیت استفاده از فناوری  بزرگترین  وساز اسلواکی نیز،  اختهای صنعت سای آنالین بین شرکت نامهطی انتشار پرسش       

 .[2۱]، شناخته شد %34/۸۹های ساخت با ضریب اهمیت کاهش هزینه مدیریت پروژه

گذاری و نرخ بازگشت سرمایه BIMتحلیل نرخ پذیرش "قی با عنوان یقطی انجام تح 20۱۷محققان لهستانی نیز در سال        

های حاصل های نگهداری و درآمد و دیگر هزینههایی چون هزینه پرسنل، هزینه آموزش کارکنان، هزینه، با بررسی داده"روی آن

و ها گرفت، با محاسبه هزینهیکار مرا در مقیاس وسیعی به BIMعنوان اولین پروژه لهستان که به Malta Houseاز پروژه 

های طراحی به این نتیجه رسیدند که هزینه  ۱3۷(ROIگذاری )تحلیل بازگشت سرمایهویهدرآمدهای کل سالیانه این پروژه و با تجز

و و از این رکنند، بیشتر خواهد شد و این عامل، مانعی بر سر راه پذیرش این فناوری است کار می BIMهایی که با برای شرکت

ها آشنا شوند تا اطمینان یابند که مدیریت تسهیالت پروژه  در  BIMمالکان باید با منافع    ها باید برای اجرای آن تشویق شوند.آن 

BIM [22]ترین مراحل پروژه با حداکثر پتانسیلش اجرا شده است از ابتدایی. 

، که در PV  سازی و استقرار سیستمبهینه انجام دادند و طی آن، جهت    20۱۷در پژوهشی که در سال    ۱3۸نینگ و همکاران       

 ٪2۶۵تواند تا  که در مقایسه با طراحی مبتنی بر انسان، این ابزار میاستفاده شده بود، به این نتیجه رسیدند    BIMطراحی آن از  

 کاهش  برق   تولید  واحد  در  ٪۵/4  به میزان  موردنیاز را  سرمایه  و  دهد  فزایشا  را  برق   تولید  ٪۱/3۶  ،بخشد  بهبود  را  طراحی  وریبهره

 .[23]دهد 

جنوبی انجام در کره واقعی پروژههفت بررسی  آهن و بادر یک سایت راه BIM( BCAمنفعت )-لیل هزینهدر تحقیقی دیگر، تح

قبل از مرحله ساخت پروژه، از  BIMکارگیری با به  توانستندکه   شدندشناسایی  طی مرحله طراحی    در خطا  ۱2  طی آن،که   شد

  34۸/۱۱۶برای هفت پروژه  در دو مرحله طراحی و ساخت    BIMیری  کارگبهبینی شده برای  های پیشهزینه  کنند.جلوگیری  ها  آن 

پروژه  ۷های موردنیاز برای رفع خطاهای کل هزینهاز طرفی، . رسیدمی دالر ۹۸3/۱2۷ به آن ، هزینه٪۱0حاشیه  و با دالر بود
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د تخمین زده ش  هسه ماهری  خیتابرای    3۶/۱و    هماهتاخیری یک  برای    32/۱،  هزینهبه    دالر بود. بنابراین، نسبت سود  4۸۶/۱۶۶

 .[24]کننده باشد تواند بسیار دلگرمکه این آمار تنها برای مرحله طراحی، می

، در موردی ایو همچنین مطالعه موضوع ادبیات و با مطالعه BIM، با بررسی اثر اقتصادی 20۱۸محققان آلمانی در سال        

های ثیرات مالی مشخص برای هزینه اتآشنایی با  فقدان    ،BIM  یکی از موانع اصلی پذیرش گسترده  این موضوع کهابتدا با اشاره به  

ها گیری هزینهکمی در مورد چگونگی اندازه  تحقیقات  ،BIMی  ای درمورد مزایابا وجود ادبیات فزایندهو نیز  گذاری باالست  سرمایه

گیری ، دریافتند که با اندازهها وجود دارددر سطح شرکت BIM گذاریسرمایه ثیرات کلی مالیابرای سنجش ت BIM و مزایای

 BIMسازی  ها و مزایای مربوط به پیادهافزاری و دیگر هزینههای مربوط به آموزش و توسعه سختنهانسانی، هزیهای نیرویهزینه

دهیم، سطح پروژه به سطح سازمان انتقال می از را BIMها و مزایای (، وقتی هزینهCBAمنفعت )-با استفاده از تحلیل هزینه

 .[2۵]دهد مدت نتیجه میشوند که درنهایت بهبود عملکرد اقتصادی شرکت را در طوالنیها چند برابر میاین مزیت

در  BIMدر رابطه با منافع   ۱3۹4زاده در سال  توان به پژوهشی که ریحانه حسیناز جمله مقاالت داخلی در این زمینه می       

فاکتور   ۱2زاده وضعیت بلوغ دو پروژه را از نظر  ها با استفاده از بررسی دو نمونه موردی انجام داده است، اشاره کرد. حسینپروژه

را دارد و نیز زمان  BIMای که بلوغ بیشتر ذینفعان استفاده کننده از مدل نتیجه رسیده است که پروژه سنجیده است و به این

دست آورده، بلکه میزان موفقیت تنها تعداد منافع بیشتری نسبت به پروژه دیگر بهسازی داشته، نه مدل مناسب و کافی برای

 . [2۶]بیشتری نیز در مجموع این منافع کسب کرده است 

ای سبز در تهران که در طراحی مدرسه  ۱3۹(LCCحیات )های چرخه ، با بررسی هزینه۱3۹۶جالئی و منصوری نیز در سال         

های طراحی متفاوتی را از توانند جایگزینمی BIMفاده شده بود، به این نتیجه رسیدند که طراحان با استفاده از  ستا  BIMآن از  

ترین نمونه بر روی صرفه بهها محاسبه و مقایسه شوند و مقرونهای اولیه و عملیاتی ارزیابی کنند و این هزینهجنبه هزینه 

استفاده شده بود به  BIMای سبز که در فرآیند طراحی آن از ایت با ارزیابی مدرسهنهدرها شود. آنحیات پروژه تعیین چرخه 

های جویی در کل هزینه های طراحی، منجر به صرفه علت آنالیز گزینه در این پروژه به  BIMکارگیری این نتیجه رسیدند که به 

 . [2۷]ساخت شده است 

های را در پروژه  BIMکارگیری  ها به فواید بهای آنالین نسبت هزینهنامه، با توزیع پرسش۱3۹۶ربیعی و حیدری نیز در سال         

، متناسب با حجم BIMکارگیری ی حاصل از به زیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان صرفه اقتصادساختمانی ایران ار 

 .[۶]و بیشتر، متفاوت خواهد بود  %3۵/۷تا  %0۵/3های تحت بررسی است و از ساختمان 

ها صورت ذکر موردی در حین پیشرفت پروژهبه BIMبه بیان منافع حاصل از بیشتر تحقیقات داخلی در این زمینه        

گیری کند، انجام نشده است. صورت تجربی اندازهرا به BIMسازی ها و منافع پیادهنهاند؛ لذا تحقیقی که بتواند هزیپرداخته 

گیری طور کامل اندازههها باند یا هنوز در دست تکمیل هستند و منافع حاصل از آنکار گرفتههایی نیز که این مفهوم را بهپروژه

گیری و ارزیابی کمی منافع اینکه مستندسازی مناسبی جهت اندازهنشده اند تا امکان مقایسه با ادبیات موضوع فراهم شود و یا 

ه جهت استفادها بهها و پروژههای اضافه شده به سازمانها و چالشاند. از طرفی هزینهرا انجام نداده BIMکارگیری حاصل از به

نیروهای سنتی در برابر تکنولوژی جدید، نبود  افزار، مواجه با مقاومت کاربران وافزار و نرمهای تهیه سخت ، مانند هزینهBIMاز 

رو سعی بر این شده ده از این فناوری را در ایران به چالش کشانده است. لذا در تحقیق پیشنیروهای متخصص و... کمی استفا

رد منفعت مو-در صنعت ساختمان براساس تحلیل هزینه BIMسازی ارکردها و حصول منافع پیادهاست که میزان اثربخشی ک

ها در صنعت ساخت ایران جهت سازی و ارائه شواهد میدانی به عوامل پروژهفبررسی قرار گیرد و نتایج این پژوهش جهت شفا

 و بهبود وضعیت این صنعت، مورد استفاده قرار گیرد. BIMاستفاده از 
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 روش تحقیق -3

ی است  کار گرفته شده در این مقاله، مطالعه چند موردتراتژی به حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر روش، کیفی است. اس مقاله        

های ساختمانی ایران است جامعه این تحقیق، پروژههای صنعت ساختمان ایران انجام شده است.  با انتخاب سه پروژه از پروژه  که

کننده مفهوم یک شرکت پیاده های بسیار،نحوی اجرا شده باشد. پس از بررسیها بهسازی اطالعات ساختمان در آن که مدل

عنوان کارفرما، مشاور و طراح و یا حتی های مختلف ساختمانی بهای متفاوتی با شرکتهسازی اطالعات ساختمان که تجربه مدل

را در  BIMها این بود که معیار انتخاب پروژهها انتخاب شد. در این نمونه موردی BIMعنوان مجری مجری داشته است، به 

داشته باشند؛ به این معنی که ابعاد   BIMسازی  نافع پیادهها و مگرفته باشند و ابعاد خوبی جهت ارزیابی هزینه  کارهاشان بهپروژه

پذیر کند. از طرفی در هر سه ها و منافع را توجیه گیری کمی هزینهای باشد که صرف هزینه و زمان جهت اندازه پروژه به اندازه

دی مشابه باشد که بتوان تا حدو BIMها و روند اجرای آوری دادهاستفاده شده بود تا جمع BIMپروژه از یک شرکت مجری 

های کارکرد و منافع حاصل از حوزه  بندیبررسی و جمع از طریق مرور ادبیات، به ابتدا ها را فراهم کرد.امکان مقایسه پروژه

سازی ها نسبت به ابعاد اصلی پیادهمیزان بلوغ ارکان پروژه ردی،های مونمونه  به با مراجعه پرداخته شد. سپسBIM سازی پیاده

BIM  اعضای شرکت منعقد کننده قرارداد با مجری  با    هایی نیمه ساختاریافتهکه با انجام مصاحبه  نامهاز طریق تهیه پرسشBIM 

که با  باشندوع مورد پژوهش میه موضترین افراد موجود در زمینکه این افراد شامل مطلعشود، انجام شد ها میدر این پروژه

شونده در هر پروژه با نفر مصاحبه  ۵آن آشنا بوده و یا در آن سهیم باشند که شامل  منافع و کارکرد هایهحوز و BIMمفهوم 

ی گیر)استفاده از نمونه  شود، مسئول کنترل پروژه، مدیر پروژه، طراح، سرپرست تیم فنی و... میBIMهای سرپرست تیم سمت 

ها پروژه آن وضعیتی کهدست آمد. در ادامه به شد،به ابعاد مذکور می ۵تا  0دهی از ها که شامل نمرهمند( و امتیازدهی آنهدف

داشتند، حاصل شد. در این مرحله ابتدا کارکردهایی که هر پروژه از  BIMسازی با کارکردها و منافع ناشی از پیاده رابطه در

ها شناسایی شد و در مرحله بعد با انجام د، از طریق مشاهده و بررسی اسناد و مدارک پروژهآورده بودست به BIMطریق اعمال 

ورت کیفی، نمره هرکدام از کارکردها که صبه ۵تا  0بندی از هایی نیمه ساختاریافته با افراد مذکور و با مقیاس رتبهمصاحبه 

-دست آمد. در ادامه روند پژوهش، با استفاده از تحلیل هزینهاشد، بهبدست آمده روی منافع حاصله میهمان میزان بلوغ به

ا در ههزینهبا ثبت  گفته شده است، مقایسه شدند. در ادبیات که چهآن و مطلوب بررسی و با وضعیت هامنفعت، وضعیت پروژه

علت محرمانه بودن و بر حسب درصد )بهها و منافع صورت نسبتی از کل هزینهدو رقم و منافع نیز در دو رقم، که این ارقام به

-تحلیل هزینهاند، بخشی از  دست آمدهاجرای هر مترمربع براساس قرارداد بهباشند و کلیه ارقام به نسبت هزینه  مبلغ قرارداد( می

هم و با ادبیات  ها باا توجه به آمار موجود، نرخ بازگشت سرمایه برای سه پروژه نیز محاسبه و مقایسه پروژهبمنفعت انجام شد. 

ها و از طریق مصاحبه با خبرگان این پروژه  4-4ت  جا تنها به اطالعاتی که در جدول این بخش در قسمموضوع، فراهم شد. در این

علت حساسیت روی اسناد و ارقام پروژه، بسنده شده است. یفی نیز ارائه شده، بهصورت کها که بهو اخذ اطالعات از طریق آن 

ه، پاسخ ساختاریافت سواالتبه این صورت بود که  آمده دستهب نتایج و اطالعات صحت از اطمینانمنظور ها بهادهاعتبارسنجی د

 جمالتگرفتند.  قرار  وتحلیله تجزی مورد  از جلسه،و بعد  شده یادداشت مصاحبه زمان همان در ها و سایر مطالب گفته شدهآن 

و منافع  BIMی با آگاهی بیشتر نسبت به افراد تایید به نیاز یا و داشت وجود ابهام اهنآ  مورد درو یا  بود متناقض که نتایجی و

 بیشتر با این افراد مورد بررسی قرار گرفتند. هایمصاحبه  در، بودآن 

 های تحقیقیافتهها و داده -4

در هرکدام  BIMین قرارداد با مجری کننده میزان بلوغ طرف، نمودار بیاندر این بخش پس از معرفی اجمالی هر سه پروژه       

، نشان داده شده است. سپس جهت سنجش این موضوع که این میزان بلوغ و BIMسازی ها از نظر ابعاد اصلی پیادهاز پروژه 
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دهنده این منافع برای هر سه داشته، نمودارهای نشان BIMسازی کارکردهای روی منافع حاصل از پیاده آشنایی چه تاثیری

 ها که با مقیاس ملموس پول بیان شدهدر این پروژه  BIMی  گارگیرترسیم شده است. در ادامه، هزینه و منفعت ناشی از بهپروژه  

علت محرمانه بودن ها و منافع و بر حسب درصد )بهصورت نسبتی از کل هزینهاند، بهدست آمدهو از طریق مصاحبه با خبرگان به

در کشورهای  BIMیزان تحقق اطالعاتی که از طریق مطالعه پیشینه پژوهش در زمینه منافع اند تا ممبلغ قرارداد( ذکر شده

 اند را در بستر ایران بیازماید.دیگر حاصل شده

 

 هامعرفی پروژه - 1-4

که در هر سه پروژه مشترک است، داده خواهد   BIM، توضیحاتی راجع به مجری  ۱پس از معرفی هر سه پروژه در جدول شماره  

 شد.

 های موردی: معرفی پروژه1جدول 

های برتر داخلی و خارجی در تحصیالت آکادمیک در دانشگاه ل بر گروهی از افراد باها، مشتمدر این پروژه BIMتیم مجری 

المللی با فرآیند و تکنیک های بینباشند که تحت آموزشساخت، عمران، معماری، مکانیک و مدیریت میهای مدیریت رشته

BIM سازی آشنا شده و نیز جهت همگام شدن با استانداردهای جهانی پیادهBIMشورهای پیشرو در این تکنیک نظیر ر ک، د

 یی از ابتدای تأسیس گرفته است.آمریکا، کانادا و انگلستان، اقدام به همکاری با شرکتی کانادا

 

 BIMسازی  از نظر ابعاد اصلی پیاده  BIMبلوغ طرفین قرارداد با مجری  - 2- 4

کاربری  ردیف

 پروژه

سیستم 

 اجرا

طرفین منعقد کننده 

 BIMقرارداد 

 BIM نوع خدمات  به پروژه  BIMزمان ورود 

شهرک  1

 مسکونی

EPC  مجریBIM  و پیمانکار

EPC 

ریزی پی و پس از عملیات بتن

سقف طبقه اول تعدادی از 

 واحدها

و رفع  یابیسازی سه بعدی، تداخلمدل

 ی اجراییهاها و ارائه نقشهآن

مجتمع  2

 مسکونی

یابی و رفع تداخلبعدی،  سازی سهمدل  - از ابتدای عملیات طراحی و مشاورBIM  مجری سه عاملی

های ها، آنالیز انرژی، ارائه نقشهآن

 اجرایی، متره و برآورد

در طول عملیات اجرا نیز، این گروه به   -

 BIMسازی  یادههمکاری خود در زمینه پ

 ادامه داده است.

سازی تجهیز و الجستیک پروژه، مدل با اتمام عملیات گودبرداری و پیمانکار BIMمجری  سه عاملی بیمارستان 3

سازی چهار بعدی، سه بعدی، مدل

تجهیز کارگاه و سازه، پایش و کنترل 

 BIMبندی با استفاده از زمان
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نیازمند تعاملی بین سه بعد فناوری، سازمان،  BIMیند سازی موفق فرآاند که پیادهبیان کرده ۱40شری استاب و همکاران       

 :]4[اند از  مواردی که در هر بعد باید درنظر گرفته شود عبارت  .سازی استفرآیند و همچنین درک بستر موجود در مرحله پیاده

 های مدلفادهافزاری، مشخص کردن اهداف و استافزاری و نرمهای سختمشخص کردن دقیق و کامل نیازمندی فناوری: - 

 ترغیب افراد برای همکاری، ها، درگیری اولیه کلیه ذینفعان کلیدیبازنگری ساختار سازمانی جهت مدیریت پروژه سازمان: - 

 نامه کاری مدونها، ایجاد برها و مسئولیت تعریف دقیق نقش فرآیند:  - 

از نظر سه  BIMسازی به بلوغ در پیاده هادهی آنو امتیاز BIMاعضای شرکت منعقد کننده قرارداد با مجری پس از مصاحبه با 

= ندارد(، میانگین این  0= بسیارضعیف و  ۱= ضعیف،  2= متوسط،  3= خوب،  4= بسیارخوب،  ۵) ۵تا  0بعد مذکور، از امتیاز 

نشان داده  2آمده است که آمار فوق در شکل  2دست آمد که برای هر سه پروژه در جدول نمره هر بعد به عنواننظرات، به

پروژه مجتمع مسکونی بلوغ بیشتری از پروژه بیمارستان و پروژه بیمارستان نیز بلوغ اند که گویای این موضوع می باشد که شده

 بیشتری از پروژه شهرک مسکونی دارد.
 BIMسازی از نظر ابعاد اصلی پیاده BIMبلوغ طرفین قرارداد با مجری : 2جدول 

 میانگین سه مولفه  از هر مولفه میانگین امتی پروژه ردیف

 بعد سازمانی بعد فرایندی بعد فناوری

 ۱ /۵ /۹ ۶/۱ شهرک مسکونی 1

 ۶/۱ 4/۱ /۸ ۸/2 مجتمع مسکونی 2

۸/۱ بیمارستان 3  ۱/۱ ۵/۱ 4/۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIMسازی از نظر ابعاد اصلی پیاده BIMبلوغ طرفین قرارداد با مجری : 2شکل 

  هاکار گرفته شده در پروژهبه  BIMی  از کارکردهامنافع حاصل   -4-3
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ها صورت در پروژه BIMمنظور امتیازدهی به منافع حاصل از کارکردهای  هایی که با ذینفعان کلیدی بهبا توجه به مصاحبه       

نشان داده شده  3اره (، میزان منفعت حاصل به ترتیبی که در نمودار شم۵تا  0گرفت )به همان ترتیب امتیازدهی به بلوغ از 

رد اول به مرحله طراحی و کارک ۱0اند که تعداد دست آمدهدست آمد. این کارکردها از طریق مطالعه ادبیات موضوع بهاست، به

 شوند. ر به مرحله ساخت مربوط میکارکرد دیگ ۹

 

 هاکار گرفته شده در پروژهبه  BIMمنافع حاصل از کارکردهای : 3نمودار 

های شهرک مسکونی و مجتمع مسکونی از منافع حاصل از کارکردهای نشان داده شده است، پروژه  3در نمودار    طور کهانهم       

مند اند؛ این درحالی است که پروژه بیمارستان بیشتر از منافع حاصل از کارکردهای مرحله ساخت بهره مرحله طراحی، منتفع شده

سازی چهار بعدی، با پس از طی مرحله طراحی و با هدف اصلی مدل BIMری کارگیبه ین پروژه،شده است؛ به این علت که در ا
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ارائه شده و از طریق میانگین کل  3انجام گرفته است. همچنین با استناد به ارقامی که در جدول  BIMعقد قرارداد با مجری 

مسکونی منافع بیشتری از پروژه بیمارستان   وژه مجتمعترتیب پر  بهتوان بیان کرد که  دست آمده است، میها بهمنافع در این پروژه

دست آورده است و این همان ترتیبی است که در سنجش بلوغ و پروژه بیمارستان نیز منافع بیشتری از پروژه شهرک مسکونی به

ای که ژهکه هر پرویجه گرفت گونه نتتوان این، حاصل شد و درنهایت میBIMسازی ها نسبت به ابعاد اصلی پیادهارکان پروژه

دست آورده است، نیز بیشتر  به BIMدارد، میزان منفعتی که از طریق کارکردهای  BIMسازی سطح بلوغ بیشتری جهت پیاده

  د.دهن میانشاین فناوری  سازی  در پیادهها  آن روی میزان موفقیت    ار  BIMسازی  ها قبل از پیادهاین نقش آشنایی سازماناست و  

 
 هادر هرکدام از پروژه BIMکل منافع حاصل از کارکردهای گین میان: 3جدول 

 هادر هرکدام از پروژه BIMمیانگین کل منافع حاصل از کارکردهای  ردیف

 بیمارستان مجتمع مسکونی شهرک مسکونی

1 ۷/ ۹/ ۸/ 

 

ها با توجه ن منفعت هرکدام از پروژهگفته به بیانی دیگر نشان داده شده تا میزانیز منافع حاصل از کارکردهای پیش 3در شکل 

اند، نشان داده شود که گویای این است که سطح بسیار کمی از منافع کرده  به سطحی از نمودار که در مقایسه با کل سطح اشغال

 نیست.  اثیرتبیدر ایران در این مساله    BIMکارگیری  سابقه بودن به اند که بیدست آمدهبه  BIMای  سازی کارکردهحاصل از پیاده
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 هاکار گرفته شده در پروژهبه  BIMمنافع حاصل از کارکردهای : 3شکل 

 

 ROIبر اساس    در پروژه  BIMسازی  منفعت پیاده-تحلیل هزینه -4-4

دول از طریق اند. اطالعات این جنشان داده شده 4به تفکیک در جدول  BIMسازی ها و منافع پیادهبرای هر پروژه هزینه       

صورت اند که این ارقام بهها در دو رقم و منافع نیز در دو رقم قید شدهاند که هزینههدست آمدها بهمصاحبه با خبرگان این پروژه

اند. کلیه ارقام به نسبت هزینه علت محرمانه بودن مبلغ قرارداد( ذکر شدهها و منافع و برحسب درصد )به نسبتی از کل هزینه

 اند.دست آمدههر مترمربع براساس قرارداد بهاجرای 

ه کرد استفاد (ROI)توان از مفهوم نرخ بازگشت سرمایه ها، میدر این پروژه گذاری پیشنهاد شدهارزیابی سرمایهاز طرفی جهت 

زگشت سرمایه در زیر معادله مربوط به محاسبه نرخ باگذاری را محاسبه نمود. دست آمده از سرمایهو با استفاده از آن منفعت به

 :[2۸]است آورده شده 
درآمد سرمایهگذاری − هزینه سرمایهگذاری

هزینه سرمایهگذاری
 × 100 = (ROI) درصد نرخ بازگشت سرمایه 

 ROIدر پروژه براساس  BIM: هزینه و منفعت کارکردهای 4جدول 

شناسایی و آنالیز گزینه های طراحی
آنالیز زیست محیطی، انرژی، پایداری مثل

...نورپردازی، آکوستیک و

آنالیز قابلیت ساخت

تعامل با ذینفعان غیرمتخصص در زمان 

طراحی

تسهیل روند طراحی و ترسیم

هماهنگی میان حوزه های مختلف

تخمین هزینه

تولید اسناد ساخت و تهیه مقادیر

کمک به انتخاب پیمانکار

توسعه ساختار شکست کارارائه پیشنهاد و تهیه نقشه های کارگاهی

زمان بندی و بصری سازی ساخت و ساز

برنامه ریزی تدارکات

درک بهتر از محدوده و پیچیدگی کارها

مدیریت تغییرات

بازبینی و کنترل ساخت

ایجاد مدل چون ساخت

مستندسازی

وژهتعامل و ارتباط میان ذینفعان و اعضای پر

شهرک مسکونی مجتمع مسکونی بیمارستان
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ها ترتیب توالی زمانی رخداد آنو به 4ها و منافع هر سه پروژه با توجه به اطالعات جدول شماره  ، هزینه4در نمودار شماره         

 اند(.در بخش صعودی نمودار نشان داده شده ها در بخش نزولی و منافعاند )هزینهنشان داده شده

 (%) BIM ROI سازی منفعت پیاده BIM سازی های پیادههزینه پروژه ردیف

شهرک  ۱

 مسکونی

سازی مدل

سه بعدی 

(%۷0) 

رفع 

تداخالت 

(%30) 

کل 

 هاهزینه

(%۱00) 

 ۸۵% (۱00کل منافع )% (%۸0)ساخت  (%20طراحی )

0۱۷/0 00۷/0 024/0 00۹/0 03۶/0 04۵/0 

رقم قرارداد میان شرکت ، 024/0

پروژه  EPCو پیمانکار  BIMمجری 

 باشد. می

زبینی منظور بان و هزینه معماران بهمنافع بخش طراحی شامل کاهش زما

اجرای قرارداد ها، کاهش جرایم افزایش مدت ها و چاپ و ابالغ آننقشه

های مهندسان و باشد. منافع بخش ساخت شامل کاهش هزینهو... می 

ها، کاهش جرایم افزایش مدت اجرای کاریکارگران جهت انجام دوباره

 باشد.هیزات ساخت و... میقرارداد، کاهش هزینه خرید و اجاره تج

مجتمع  2

 مسکونی

سازی مدل

سه بعدی 

(%۷۵) 

رفع 

تداخالت 

(%2۵) 

کل 

 هاهزینه

(%۱00) 

 ۵۷% (۱00کل منافع )% (%۶۵ساخت ) (%3۵طراحی )

23۱/0 0۷۷/0 30۸/0  ۱۶۹/0 3۱۶/0 4۸۵/0 

رقم قرارداد میان شرکت ، 30۸/0

 و مشاور پروژه است. BIMمجری 

منظور بازبینی اهش زمان و هزینه معماران بهراحی شامل کمنافع بخش ط

ها، کاهش زمان و منابع انسانی موردنیاز جهت تخمین نقشهو چاپ و ابالغ  

باشد. منافع ها و کاهش جرایم افزایش مدت اجرای قرارداد و... میهزینه

ها، کاهش کاریبخش ساخت شامل کاهش هزینه انجام تغییرات و دوباره

فزایش مدت اجرای قرارداد، کاهش ساعات کاری مهندسان و جرایم ا

ال آن، کاهش میزان دستمزدها، کاهش هزینه اجاره و کارگران و به دنب

ها و... تر آنعلت سفارش سریعساخت تجهیزات، کاهش هزینه مصالح به

 باشد.می

سازی مدل بیمارستان 3

سه بعدی 

(%۱۵) 

سازی مدل

چهار 

بعدی 

(%۸۵) 

کل 

 هاهزینه

(%۱00

) 

 2۵% (۱00کل منافع )% (%۹0ساخت ) (%۱0طراحی )

0۱۷/0 0۹۸/0 ۱۱۵/0 0۱4/0 ۱3/0 ۱44/0 

رقم قرارداد میان شرکت ، ۱۱۵/0

 و پیمانکار پروژه است. BIMمجری 

اند؛ به این علت که با اتمام بیشتر منافع در بخش ساخت حاصل شده

 نافع حاصل در بخش ساختوارد پروژه شده است. مBIM عملیات طراحی،  

ها، کاهش زمان و هزینه انجام کاریدوبارههای انجام شامل کاهش هزینه

تغییرات، کاهش هزینه و زمان اجاره تجهیزات ساخت، کاهش تعداد 

 باشد.کارگران و... می 
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 ها به مقیاس پول و به نسبت هزینه اجرای هر مترمربع از قرارداددر پروژه BIMسازی ها و منافع پیاده: هزینه4نمودار

 

سازی های پیادهتوان برداشت کرد این است که در هر سه پروژه، منافع بر هزینهمی 4نمودار شماره ای که از تیجهاولین ن       

BIM  ها در حال پیشرفت بودند و تمامی ها، پروژهوری دادهکه در زمان گردآفایق آمده و گویای این موضوع است که با وجود این

، با این وجود مثبت بودن نرخ بازگشت سرمایه، به این معنی است که با اتمام شده بودحاصل ن BIMکارگیری منافع حاصل از به

های بازگشت عنوان نرخ ب بهترتیکه به 2۵و  ۵۷، ۸۵های باالتر از این میزان نیز وجود دارد و ارقام ها انتظار حصول نرخ پروژه

 اند. ها حاصل شدهکه تا این لحظه از پروژه دست آمدند، حداقل میزانی استها بهسرمایه در این نمونه موردی

 BIMسازی ای که هزینه بیشتری جهت پیادهداشت، این است که هر پروژه 4توان از نمودار شماره نتیجه دیگری که می       

از طرفی  بع از متراژش را صرف کرده، در بخش منافع حاصل شده نیز نمودارش شیب بیشتری پیدا کرده است؛ازای هر مترمربه

 BIMسازی  وغ باالتری از نظر ابعاد اصلی پیادهای که بلهای میدانی گفته شد که هر پروژههای باالتر یافتهگونه که در بخشهمان

عایدش شده، این ترتیب در این نمودار نیز از نظر شیب بخش  BIMکارکردهای  سازیطریق پیاده دارد، منافع بیشتری هم از

بخش منافع پیدا کرده این صورت که پروژه با بلوغ بیشتر و منافع کسب شده بیشتر، شیب بیشتری هم در    منافع صادق است؛ به

حبت کرد؛ فارغ از قطعیت داشتن در  شان صتوان راجع به نرخ بازگشت سرمایهمنتها صرف تکیه به شیب نمودارها نمی است.
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های بعد دچار شکستگی شود، ممکن است نرخ بازگشت زمان مثبت بودن نرخ بازگشت سرمایه، چه بسا اینکه شیب نمودار در

بینیم که پروژه شهرک مسکونی نسبت به مجتمع مسکونی و مجتمع مسکونی خاطر میسرمایه نیز دستخوش تغییر شود. به این  

ند، منفعت اتهداش BIMسازی بیمارستان، نرخ بازگشت سرمایه بیشتری دارند؛ یعنی نسبت به پولی که صرف پیاده نیز نسبت به

 پولی بیشتری عایدشان شده است. 

 

 گیریبحث و نتیجه -5
 توان به نتایج زیر دست یافت:های انجام شده، میها با پیشینه پژوهشها و مقایسه آنهای نمونه موردی با توجه به یافته       

 ۵۷،  ۸۵ترتیب  ها بهدر این پروژه  BIMیه برای  شود، نرخ بازگشت سرماگونه که در سه پروژه موردی باال مشاهده میهمان  الف(

ها اعمال نشده بود و نیز میزان آشنایی در این پروژه  BIMاین در حالی است که بسیاری از کارکردهای    دست آمد.درصد به  2۵و  

رکود صنعت ساختمان    و این آمار بیانگر این مساله است که در شرایط  (۵/ از  ۸نسبتا پایین بود )میانگین    BIMهر سه سازمان از  

 ها، امیدوار کننده است. در محیط پروژه  BIMسازی این مفهوم، باز هم استفاده از  مناسب جهت پیادهدر ایران و عدم وجود بستر  

های سوددهی رسد بتوانند نرخنظر میهاستفاده کنند، ب BIMهای آتی خود از های نام برده در پروژهکه سازماندرصورتیب( 

ز یک فناوری برای دفعات بعد از نخستین بار، با پشت سر گذاشتن بسیاری دست آورند؛ به این علت که استفاده ارا نیز بهباالتری  

 رود.پیش میها در بار نخست، برای دفعات بعد با سهولت بیشتری به ها و چالشاز هزینه 
پذیر کند؛ را توجیه BIMسازی ها جهت پیادهینهای باشد که صرف هزها به اندازهجم کاری پروژهبایست دقت شود که ح ج(

استفاده کرده بودند و به منفعت رسیدند که با ابعاد بزرگ و مناسبی  BIMهایی از گونه که در پژوهش حاضر نیز پروژههمان

 تعریف شده بودند. 

دنبال آن سود داشته، منفعت و به  BIMکارگیری  ای که بیشترین هزینه را جهت به پروژهدهد  های میدانی نشان مینتایج داده  د(

بیشتری هم عایدش شده است و نمودار منافعش شیب بیشتری پیدا کرده است. این در حالی است که هنوز در مقایسه با ارقامی 

وز ها، هنت بودن نرخ بازگشت سرمایه در این پروژهاند، باوجود مثبکه از نرخ بازگشت سرمایه در ادبیات موضوع به دست آمده

در ایران که کمتر از یک دهه به ظهور آن در   BIMسابقگی استفاده از فناوری فاصله زیادی با ادبیات موضوع وجود دارد. بی

 تاثیر نیست. گذرد، در حصول این نتایج بیصنعت ساخت ایران می

اند، پس این حداقل ت، حاصل نشدهها انجام شده اسگیری آن ع تا زمانی که اندازهچون در این سه نمونه موردی تمام منافه( 

ای کنندهتواند با گذشت زمان نیز افزایش یابد و این نتیجه دلگرم در این پروژه هاست که می  BIMکارگیری  ل از به میزان سود حاص

 کند. وساز، کمکعنوان مشوقی به صنعت ناکارآمد ساختتواند بهاست که می

هایی را مازاد بر ، در ابتدا هزینهBIMاز  اند، استفادهقسمت پیشینه پژوهش ذکر شدهو( مطابق با نتایج برخی تحقیقاتی که در 

باعث دلسردی و کاهش انگیزه کند و گاهی شود را به آن اضافه می، صرف پروژه میBIMآنچه که در شرایط عدم استفاده از 

جرای زیاد، های با زمان اویژه برای پروژهکنند؛ بهر میعنوان روشی تشریفاتی و غیرکاربردی تصورا به  BIM ها شده و  ارکان پروژه

 الذکر نیزهای فوق ، حائز اهمیت است که در پروژهBIMیابی به این منافع نهایی حاصل از داشتن تفکر بلندمدت جهت دست

پس صعودی نیز شاهد چنین اتفاقی هستیم و توجه به نمودار هزینه و منفعت، گویای این رشد نمودار به صورت نزولی و س

 باشد.می

در صنعت ساختمان ایران   BIMها بیان کننده تاثیر مثبت استفاده از  دست آمده از نمونه موردیدر یک جمع بندی کلی، آمار به

های در سطح دولتی های عدم وجود استانداردها و دستورالعملاست و با وجود تمامی محدودیتحتی با وضعیت پرچالش کنونی  

قبولی و هرچند با فاصله زیادی نسبت به آنچه در ادبیات موضوع و در  و... نتایج قابل BIMنبود بانک ملی اطالعاتی و سازمانی، 
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برای  BIMها جهت استفاده از عنوان انگیزه حرکت به سازمانهتواند باند که میدست آمدهاند، بهکشورهای دیگر حاصل شده

 کند. های سوددهی و منفعت بیشتر، کمککسب نرخ

 

 پیشنهادات آتی -6
های موردی، کمبودهایی مشاهده در این بخش براساس تجارب کسب شده در مسیر مطالعه تحقیقات موجود و بررسی پروژه       

 باشند:منظور استفاده موضوعی در تحقیقات آتی بهره برد. این پیشنهادات به ترتیب زیر میها بهتوان از آن گردیده که می

 های ساختدر پروژه BIMکارگیری و منافع به زن دهی کارکردهابندی و و. اولویت۱

 BIMسازی های ساخت بر روی کارکردها و منافع پیاده. بررسی تأثیر روش تحویل پروژه2

 هادر محیط پروژه BIMها و منافع گیری هزینه. تدوین مدل اندازه3
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 چکيده

بنابراین    .ی همراه اساتاکه با تغییرات عمده  باشادمدیریتی می  یک کار، (BIM)  مدلساازی اطالعات سااختمان  ساازیپیاده

ساازی آن در صانعت  ادهیهای پچالشو همچنین شاناساایی   BIMساازی  فاکتورهای حیاتی موفقیت در پیادهشاناساایی  

، شاناخت صانعت سااخت و  پژوهش. هدف این  باشادمی یند تغییرآآور در این فریک پیش شارط الزام  سااخت و سااز ایران،

روش  ساازی اطالعات سااختمان و فراهم کردن یک مدل  بکارگیریفراهم ساازی یک درک روشان از    به منظور  ایرانسااز  

که به تبع آن، اجرای    باشاداختمان میساازی اطالعات سا رای فراگیرتر مدلجدر تحکیم تحرکات جمعی در جهت ا  مناساب

در  .  شاودمی  ایرانهایی برای صانعت سااخت و سااز  ها و توصایهساازی اساتراتژی  عات سااختمان، باعث فراهمساازی اطال مدل

  یو فاکتورها  BIM  زیاسا ادهیپ  هایروشبه  صاورت گرفته،   نیاز ا  شیکه پ  یقاتیدر ابتدا براسااس مرور تحقپژوهش    نیا

  ،یفیو ک  یا از نظر کمهروش لیو تحل  هیتجز  یپرداخته شاده اسات که راه را برا  ساازیادهیآن در حوزه پ  تیموفق  یاتیح

  ی ساز مدلساازی  پیادهآگاهانه در اتخاذ    یریگمیتا تصام  ساازدمی  هاساازمان  یبرا  یمحکم  هیپا کی،  بررسای  نیا.  کندیباز م

  یعوامل قابل توجه برا   ییپژوهش، شااناسااا  نیا  یهدف اصاال  سااازمان، گرفته شااود.  بدنه ساااختار  اطالعات ساااختمان در

  نیا  ریو تأث  BIM  هایلیپتانسا   شاامل  یعوامل  نی. چنباشادیم  (BIM) اطالعات سااختمان  ساازیمدل  ساازیادهیپ  تیموفق

. هرکدام از این عوامل با اساتفاده از  شادابمی  اند،کرده  ساازیادهیپرا   BIMکه   هاییدر ارتقاء عملکرد شارکت  هالیپتانسا 

ها  ارزیابی شاده اسات. این نظرسانجی بر اسااس مروری بر ادبیات BIMخبره بین المللی  تعدادی  بررسای یک نظرسانجی از  

و   BIM  ساازیتأثیرات پیاده  رنتایج نظرسانجی و عوامل قابل توجه شاناساایی شاده ب  پژوهشاساتوار اسات. این    پرساشانامهو  

 دهد.ها را نشان مید سازمانلکرمارتقاء ع

 

ها با  ، ارتقاء عملکرد شاارکتBIMسااازی  پیاده  هایپتانساایل  ،(BIM)  سااازی اطالعات ساااختمانمدل کلمات کلیدی:

استفاده ا
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 مقدمه
 ن ای نه چندا آیندهکند در های جدید در هر عصری تغییر میاز آنجایی که شیوه زندگی، تجارت و ارتباطات بر پایه فناوری

ها عمالً صری خواهیم بود که تعداد کثیری از شاغلین و افراد به دلیل اتوماتیک و خودکار شدن بسیاری از فعالیتدور شاهد ع 

خالقانه برای کار خود خلق کند، زیرا عصری که در حال وارد   برای بقا در این وادی الزم است تا هر کسی ایده بیکار خواهند شد

 به نظرآلوین تافلر، جوامع بشری تاکنون دو دورهی اصلی آن است. که خالقیت و نبوغ شاکله تشدن به آن هستیم عصری اس

عصر اطالعات   قرار دارند.)انقالب( کشاورزی و صنعتی را پشت سر گذاشته و هم اکنون در اواخر عصر فراصنعتی یا عصر اطّالعات  

کل ها شای و تعامالت کاربران با رایانههای رایانهنماید که بر پایه شبکه ها، جهانی را ترسیم میها و شبکهیا به روایتی عصر رایانه

ر پایه شود و بعصری که عصر مجازی نامیده می  گرفته است. جهان هم اکنون در حال گذار از موج سوم به موج چهارم می باشد.

 ی در ساختارهای مختلف به وجود آمد که فدر چند دهه گذشته تغییرات بسیار شگر. های سه بعدی به وجود خواهد آمدفناوری

 در حقیقت زیربنای اصلی تمامی این تغییرات،. (Wan, Wan Fariza Alyati, & Zakaria, 2012) از این پیشتر وجود نداشت 

وسایل ارتباطی پیچیده در سطح دنیا  وافزارها افزارها و نرمای است که با معرفی سختیش به ایجاد سیستم یکپارچه رایانهگرا

 ,Bilal Succar) شودها برای صنعت ساخت و ساز امری حیاتی محسوب میترین روش. لذا همسویی و تغییر با به روزتوام است

شود که دنیای یسوب محای مهای یکپارچه رایانهیکی از همین سیستم )BIM 141(سازی اطالعات ساختمان . مدل(2008

در مدت زمان کوتاه نه تنها وارد صنعت ساخت و ساز گردیده است بلکه  BIMو ساز را دگرگون کرده است.  صنعت ساخت

 Gu) ای از آن نیز چیره شود. در حالی که این صنعت به استقامت در برابر تغییرات مشهور بوده است توانسته به بخش گسترده

& london, 2010) سازی و استفاده از های پیادهپتانسیل. در صنعت ساخت و ساز ایران هنوزBIM  شفاف و ملموس نیست لذا

اند پرداخته  BIMهای  ها و پتانسیلهای پیشین بر چالشایم. پژوهششاهد استفاده گسترده از این فرآیند نوظهور در کشور نبوده

ها بر ارتقاء عملکرد این رات این پتانسیلاند و تأثیسازی نمودهرا پیاده BIMهایی که به نوعی شرکت رها داما این پتانسیل

 (۱3۹4ها سنجیده نشده است.)اسکندری، شرکت

سازی شاهد آن هستیم که بر مبنای های صنعت ساختمانهای سنتی پروژهای که در روشبا توجه به مشکالت عدیده

ها است که اغلب موارد منجر به سرریز هزینهها و تداخالت در مدارک کاغذی گیرد؛ نتیجه آن خطامی تارتباطات کاغذی صور

ها و کاریها، دوبارهبینی نشده، تأخیرات زمانی و ارتباطات نامناسب بین عوامل درگیر در پروژههای پیشآمد آن، هزینهو پی

طرح و ساخت،  هایهای قراردادی جدید مانند؛ روشهایی چون روشتالش .گرددنهایتًا تعارضات میان عوامل مختلف پروژه می

گذاری مدارک و های جدیدی چون؛ به کارگیری سرور اینترنتی پروژه به منظور اشتراکتحویل یکپارچه پروژه و نیز تکنولوژی

ها زمان تبادل اطالعات این روش  دصورت گرفته است. هرچن  CAD  ۱42بُعدی مبتنی بر    سازی ابزارهای سهها همچنین پیادهنقشه

سازی . مدل(Ahbab, Rezaei, & Sanei Sistani, 2013) ا تأثیر چندانی در بهبود عوامل دیگر نداشته استاند امرا کاهش داده

ی بوده که توانسته سهای حاصل شده در صنعت ساخت و مهندترین پیشرفتیکی از نویدبخش (BIM)اطالعات ساختمان 

های سازی تمامی چرخه حیات یک پروژه را تسهیل نماید و بستری برای ایجاد قابلیتنیاز جهت مدلدهای مورد  بسیاری از عملکر

آورده ها و ارتباطات میان اعضای مختلف تیم پروژه فراهم ای برای تغییر در نقشجدید در زمینه طراحی و ساخت و نیز زمینه

آن در حال رشد است. لذا ایجاد چنین بستری برای صنعت ساخت و  شود و استفاده ازالمللی استفاده میسطح بین  راز اینرو د

 شود.ساز ایران امری حیاتی محسوب می

 
141 Building Information Modelling 
142 Computer Aided Design 
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های مهندسین مشاور در کشور ایران برای شرکت BIMسازی لذا هدف این پژوهش بررسی و پیشنهاد الگوی مناسب پیاده

 ملموس شدن های مهندسین مشاور وشرکتارتقاء عملکرد در  BIMآمیز سازی موفقیتپیادههای پتانسیل تاست که با تأثیرا

 باشد.می مندی از مزایای آنبهرهو نهایتاً  BIMهای مزایا و پتانسیل

ژوهش پ شناسی این های پیشین مرتبط با این موضوع خواهیم داشت و سپس به روشدر ادامه مرروی بر ادبیات و پژوهش

 گیری خواهیم پرداخت.شود و در نهایت به بحث و نتیجهها و تحلیل ارائه مییافتهه خواهد شد. همچنین پرداخت

 مرور ادبیات
در   BIMتکثیر  ICT( 144(کند یک تغییر مهم در طول دهه اخیر در فناوری اطالعات و ارتباطات عنوان می ۱43بیالل ساکار

بوده است از اینرو اشاره  (CAD)راحی به کمک کامپیوتر ن یک ابزار جدید برای الگوی طاهای صنعتی و دانشگاهی به عنوحوزه

هاست و آنرا اینچنین تعریف دستیابی به طراحی، ساخت و نگهداری ساختمان ترین عنوان برای یک راه جدیدِکند متداولمی

را برای مدیریت روشی "در حال تعامل است که  یهاآوریها(، فرآیندها و فنها )خط مشیای از سیاستنماید؛ مجموعهمی

 & ,Bryde, Broquetas) کند، فراهم می"های پروژه در قالب دیجیتالی در طول عمر ساختمانطراحی ضروری ساختمان و داده

Volm, 2013) . 

 یسازمدل یکه اجازهاست  یافزارها شامل نرمتن هن کند،یجامع آن را برجسته م عتیطب BIM یباال از ساکار برا فیتعر

 کی ب،یترت نی. بدردیگیدر برم زیرا ن (PM)ه پروژ تیریمربوط به مد یندهای، بلکه ابزارها و فرآدارد و ورود اطالعات یهندس

ساخت   یهاپروژه  رانیدم یبرا  نی. ادهدیساخت قرار م  یپروژه  تیریمد  یآن را در حوزه   قاطعطور  ، بهBIMانداز جامع از  چشم

 یهای خروج  دیتول  جهیپروژه و در نت  یمستندساز  یبرا  ازیکاهش زمان مورد ن  نفعان،یذ  نیب  یهمکار  یکاربرد بالقوه در ارتقا  کی

سازی که نه تنها برای مدل ددهنشان می( BIMسازی اطالعات ساختمان )های نظری در مدلپیشرفتلذا  سودمند پروژه دارد

 & ,Bryde, Broquetas) کمک کند وسازهای ساختبه مدیریت پروژهتواند د یک ساختمان مفید است، بلکه میرهندسی عملک

Volm, 2013). یسطح سازمان کیدر آن  قیدق یسازادهیبه پ  یاطالعات ساختمان بستگ یسازمدل هایو پتانسیل ایتحقق مزا 

 ن یبزرگتر ITِ رانیو هم مد یتجار رانینشان داده است که هم مدها نتایج پژوهش .باشدیم یتو ادغام آن در سطح صنع

و همکارانش چنین بیان  ۱4۵یووو ارتباطات آگاه هستند. الش عاتاطال یدر فناور شرفتیپ  یایاز مزا کامالً س،یانگل مانکارانیپ 

 Khosrowshahi) "باشدیم رییتغ یاده شدن سازمان برابه آم طمربو ،سازیادهیپ  یبرا یتوان گفت که موانع اصلیم"اند: کرده

& Arayici, 2013) .سازی های پیادهتا پتانسیل هدف، پژوهش قصد دارد نیبه ا دن یرس یبراBIM و تأثیرات این  را سنجیده

ها شاهد استفاده روزافزون ن مزایا و تأثیرات آن بر سازمانددر ارتقاء عملکرد شرکت تحلیل نموده تا با ملموس شها را پتانسیل

های دانش حوزه BIMهای شایان ذکر است که مبنای سنجش پتانسیل .این فرآیند نوین در صنعت ساخت و ساز کشور باشیم

 باشد.مدیریت پروژه می

دانند، باید اصل بهبود می المللیبینملی و  هکنند و خود را نیازمند حضور در عرصتا زمانی که برای بقا تالش می هاسازمان

عملکرد  و ارتقاء  شود، مگر این که زمینه دستیابی به آن با بهبوددهند. این اصل حاصل نمیرا سرلوحه فعالیت خود قرار    مستمر

 یاست که بر چگونگ یکل یسازه کی یعملکرد سازمان ن،یکارکرد. بنابرا تیفیک ایحالت  ینعیعملکرد در لغت  پذیر شود.امکان

های زمانی مشخص باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بنابراین عملکرد هر سازمانی طی بازه اشاره دارد. یسازمان اتیانجام عمل

ها است. منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف مترادف با اثربخشی فعالیت ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معموالًگیرد. 

 
143  Bilal Succar 
144  Information and Communication Technology 
145 Alshawi  
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، ماموریت ز،چشم انداتعریف عملکرد در هر سازمانی با توجه به  .ها و عملیات استبودن فعالیت مدها با ویژگی کارآهمو برنا

  Kerzner)ر حالت کلی منظور از عملکرد رسیدن بهسازمان متفاوت است. اما د  اهداف کالن، راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت

is , 2009)d& P. Sala: 

 در پروژه  ریمختلف درگ  هایتهشر  نیهمزمان تحت شبکه ب  هاییهمکار لیبهبود مستمر طرح در زمان کمتر بدل (۱

 BIMدر  یزریپروژه طبق برنامه لیتحو (2

 بلند مدت  هاییکارفرماها و همکار تیرضا (3

 سازمان یبرا BIMبا  یدار بودن سودده ادامه (4

 ازار بدر  یرقابت تیو ارتقاء موقع حفظ (۵

 دانش  تیریو کمک به مد بهبود (۶

 یانسان یکارمندان به علت حذف خطاها یکار زهیانگ شیو افزا هاکاریدوباره کاهش (۷

 

 شناسی روش

های مشاور به عنوان بهترین روش شرکتارتقاء عملکرد در  BIMسازی موفق پیادههای پتانسیل بررسی تأثیر پژوهشاین 

 ؛زیر خواهد بود تالأخت و ساز  است و به دنبال پاسخ سواهای سیکپارچه برای انجام پروژه

 

برای اجرای موفق  BIMهای پتانسیلاند از اند تا چه اندازه توانستهسازی نمودهرا پیاده BIMهایی که شرکت  

 ؟هایشان استفاده کنندپروژه

 ست؟یمشاور چ یاهاست، نقش آن در ارتقا عملکرد شرکت یاطالعات ستمیس کی BIM نکهیبا توجه به ا

تأثیرات  سی، برراین پژوهش هدف. است یو پیمایش فی، توصیاجرار روش نظو از  بردی، کارنوع از نظر، ضرحا پژوهش

 پژوهش  یکو    بوده  های مهندسین مشاورارتقاء عملکرد شرکتدر    ساختمان  اطالعات  سازیمدلموفق   سازیپیاده  هایپتانسیل

سازی مدل ازی و کاربرد گستردهسپیادهملموس نمودن در  سزاییبااه  نقش تأثیراتیین این عبااا ت ندتواکه می است کاربردی

  ای کتابخانهو از روش  است اکتشافی نوعاز  پژوهش اینهمچنین،  ند.ایفا ک ن مشاورهای مهندسیشرکتدر  ساختمان اطالعات

 د.اساتفاده شا( تکمیل پرسشنامه)و میدانی 
 باشد: مل دو دسته میاجامعه آماری این پژوهش ش

 جامعه آماری خبرگان خارجی و خبرگان داخلی -۱

 هاشرکت یآمار جامعه-2

انتخاب  یبا روش گلوله برف یاحتمال ریو غ  یبه صورت هدفمند به صورت قضاوت قیتحق نیا یو داخل یخبرگان خارج

داشتند و با توجه به  تیالحوزه مذکور فع بودند که در مشاوریشرکت  ازدهی ها،شرکت یآمار جامعهو در رابطه با  شدند

 آنها انتخاب شدند. یمحدود بودنشان با روش سر شمار تمام
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 نیز به قرار جدول زیر است: شوندگانپرسش مشخصات

 
 

 شوندگانمشخصات پرسش  -12جدول 
 ها در سطوح مختلف متغیر میزان تحصیالت توزیع فراوانی داده

 درصد انباشته درصد انی اورف 

 16.7 16.7 2 کارشناسی

 50 50 6 کارشناسی ارشد

 33.3 33.3 4 دکتری

 100 100 12 مجموع

 ها در سطوح مختلف متغیر سطح فعالیتتوزیع فراوانی داده

 33.3 33.3 4 مدیر پروژه

 8.35 8.35 1 مهندس معمار

 50 50 6 مهندس عمران

 8.35 8.35 1 مهندس تأسیسات

 100 100 12 مجموع

 ایها در سطوح مختلف متغییر سابقه حرفهتوزیع فراوانی داده

 0 0 0 زیر پنج سال

 50 50 6 پنج تا ده سال

 50 50 6 ده تا پانزده سال

 0 0 0 پانزده تا بیست سال

 0 0 0 باالی بیست سال

 100 100 12 مجموع

ساختمان  اطالعاتسازی مدل سازیهای پیادهپتانسیلشاناخت  جهتنیز  هحوزاین  خبرگانبااا  مرور ادبیات و مصاحبهاز 

هاای حاصال ماورد توصیاف قارار گرفته و باا استفاده از ابازار و ساپس یافتهشده است اساتفاده ارتقاء عملکرد  و فاکتورهای

های مهندسین شرکت  ارتقاء عملکردر  ابا  مؤثر  فاکتورهایال آن برای خبرگان، نسبت باه استخراج  سسنجش طراحای شاده و ار

 ۱در شکل  خالصهطور    روند کلی پژوهش حاضر، به .صورت گرفت  اندسازی نمودهسازی اطالعات ساختمان را پیادهمشاور که مدل

 .ارائه شده است
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 خالصه پژوهش -4شکل 

 ها و تحلیلیافته
اند از  کنند تا چه اندازه توانستهاستفاده می BIMکه از  BIMسازی های مشاور متخصص در پیاده؛ شرکتهشژوپ  سوأل اول

 ها استفاده کنند؟های آن برای اجرای پروژهپتانسیل

ش اند  هایحوزهشرکت مطابق با    هایموفق پروژه  یدر اجرا  BIM  هایلیل میزان استفاده از پتانسأبه منظور پاسخ به این سو

های گردآوری شده از شاخص مورد سنجش قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده نهپروژه در قالب پرسشنامه و با  تیریمد

 .نشان داده شده است 2گرفته شد که نتایج آن در جدول  بهرهآزمون تی استیودنت 

 نتایج آزمون تی استیودنت -13جدول 

 Test Value=3  
 tآمار 

انحراف  

 معیار
Sig. (2-tailed) 

 میانگین  سطح معناداري
 درصد  95فاصله اطمینان 

 حد باال  حد پایین 

 متوسط 2.۱00۵ -0.۷۶۷۱ 3.۶۶۶ 0.2۸۶ ۱.3۶۶ ۱.۱۹۶۵ بهبود هماهنگی

 باالتر از حد متوسط ۱.۹۵۶۷ 0.3۷۶۷ 4.۱۶۶ 0.0۱3 0.۷۵2۷ 3.۷۹۶ شفاف سازی محدوده

 باالتر از حد متوسط ۱.۶۶3۷ 0.33۶3 4.000 0.0۱2 0.۶324 3.۸۷3 ناکاهش زم

 باالتر از حد متوسط ۱.۹4۶۵ -0.۹4۶۵ 3.۵00 0.4۱۵ ۱.3۷۸ 0.۸۸۹ کاهش هزینه

 متوسط ۱.2244 -2.2244 2.۵00 0.4۹0 ۱.۶43 -0.۷4۵ افزایش کیفیت

 متوسط ۱.3۷۸0 -0.3۷۸0 3.۵00 0.203 0.۸3۶۶ ۱.4۶4 انسانیبهبود منابع 

 متوسط ۱.3۷۸0 -0.3۷۸0 3.۵00 0.203 0.۸3۶۶ ۱.4۶4 سازماندهی بهتر تدارکات

 متوسط ۱.۱4۹۶ -۱.۱4۹۶ 3.00 ۱.00 ۱.0۹۵ 0.000 کاهش ریسک منفی

 متوسط 2.3۷۸۱ -0.۷۱44 3.۸33 0.224 ۱.4۷۱ ۱.3۸۷ بهبود ارتباطات

، "محدوده  شفاف سازی"ت آمده برای متغیرهای  سشود با توجه به سطح معناداری بدهمانگونه که در جدول فوق مشاهده می

توان نتیجه گرفت که است لذا می ۱.۹۶بوده و آماره تی آنها نیز بزرگتر از  0.0۵که کوچکتر از  "کاهش هزینه"، "کاهش زمان"
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ژه باالتر از وهای شرکت مطابق با این سه حوزه از دانش مدیریت پراجرای موفق پروژهدر  BIMهای میزان استفاده از پتانسیل

ها )بهبود هماهنگی، بهبود منابع انسانی، بهبود ارتباطات، اما سطح معناداری بدست آمده برای سایر شاخص حد متوسط است.

توان نتیجه گرفت که میزان است و لذا می 0.0۵افزایش کیفیت و سازماندهی بهتر تدارکات( بزرگتر از  کاهش منفی ریسک،

ش مدیریت پروژه در حد متوسط حوزه از دان ۵های شرکت مطابق با این در اجرای موفق پروژه BIMهای استفاده از پتانسیل

انش های دهای شرکت مطابق با حوزهدر اجرای موفق پروژه BIMهای میزان استفاده از پتانسیل 2 شکل همچنین نمودار است.

سازی محدوده و کنترل های شفافاده در حوزهمیزان استف  نشود بیشتری دهد. همانطور که مشاهده میمدیریت پروژه را نشان می

 باشد.و کاهش زمان و کمترین استفاده نیز مربوط به حوزه کنترل و یا افزایش کیفیت می

 

 روژه پدر اجرای موفق پروژه های شرکت مطابق با حوزه های دانش مدیریت  BIMمیزان استفاده از پتانسیل های  -5شکل 

 های مشاور چیست؟یک سیستم اطالعاتی است، نقش آن در ارتقا عملکرد شرکت  BIMبا توجه به اینکه    دوم پژوهشسوأل  

شاناساایی و در قالب پرساشانامه و مصااحبه با خبرگان فاکتور ارتقای عملکرد از مبانی نظری  ۷ل محقق أدر پاساخ به این ساو

ی قرار سا عملکرد آنها مورد برر ءرا به عنوان یک سایساتم اطالعاتی در ارتقا BIMر یثأ های فعال در این زمینه میزان تاز شارکت

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شاارح  SPSSافزار   های گردآوری شااده با آزمون فریدمن به کمک نرمداده داد.

 باشد.میزیر جدول 
 نتایج آزمون فریدمن -14جدول 

 فاکتورهای ارتقای عملکرد  میانگین رتبه  لویت وا

 ها و افزایش انگیزه کاری کارمندان به علت حذف خطاهای انسانی کاریکاهش دوباره ۵.0۸ ۱

 برای سازمان BIMادامه دار بودن سوددهی با  4.۵۸ 2

 حفظ و ارتقاء موقعیت رقابتی در بازار 4.3۸ 3

 پروژههای مختلف درگیر در  های همزمان تحت شبکه بین رشتهلیل همکاریدبهبود مستمر طرح در زمان کمتر ب 4 4

 بهبود و کمک به مدیریت دانش  3.۸۹ ۵

 های بلند مدت رضایت کارفرماها و همکاری 3.33 ۶

 BIMریزی در تحویل پروژه طبق برنامه 2.42 ۷
 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

3.7

4.2 4.0

3.5

2.5

3.5 3.5

3.0

3.8



 

  142 C O MC O N F .B I M  

 

ها و افزایش کاریکاهش دوباره"در BIMثیر أ ت  ندهند که در حال حاضار  بیشاتریهای بدسات آمده نشاان میمیانگین رتبه

بیشاترین اسات که در اولویت اول قرار دارد. بعد از  ۵.0۸با میانگین رتبه  "کارمندان به علت حذف خطاهای انساانیانگیزه کاری 

حفظ و ارتقاء " و 4.۵۸با میانگین رتبه   "برای ساازمان BIMادامه دار بودن ساوددهی با "در  BIMثیر أ آن به ترتیب بیشاترین ت

 ثیر آن برأ در ارتقای عملکرد شارکت نیز به ترتیب ت BIMثیر أ باشاد. کمتر تمی 4.3۸با میانگین رتبه  "در بازارموقعیت رقابتی 

با میانگین   "های بلند مدترضاااایت کارفرماها و همکاری"و  2.42با میانگین رتبه  "BIMپروژه طبق برنامه ریزی در   تحویل"

 های هفتم و ششم قرار دارند.اشد که به ترتیب در رتبهبمی 3.33رتبه 

های مهندسین مشاور را براساس نتایج  در هریک از فاکتورهای ارتقای عملکرد شارکت  BIMثیر أ ت 3شاکل همچنین نمودار  

 دهد.  آزمون فریدمن نشان می

 
 مشاور مهندسین هایشرکت عملکرد ارتقای یفاکتورها از هریك در BIM هایتأثیر پتانسیل -6شکل 

های مهندساین عملکرد شارکت ءدر ارتقا BIM هایپتانسایل ثیرأ انحراف معیار بدسات آمده در پرساشانامه بررسای ت 4جدول 

 مشاهده کرد. فاکتورها را در هر توان میزان پراکندگی پاسخدهد که براین اساس میمشاور را نشان می

مشاور مهندسین هایشرکت عملکرد ارتقای انحراف معیار فاکتورهای -15جدول   

 فاکتورهای ارتقای عملکرد  انحراف معیار 

 ها و افزایش انگیزه کاری کارمندان به علت حذف خطاهای انسانیکاریکاهش دوباره 0.۵۱۶4

 برای سازمان BIMادامه دار بودن سوددهی با  ۱.۵4۹

 ت رقابتی در بازارقاء موقعیتحفظ و ار ۱.۵4۹

۱.4۷۱ 
های مختلف درگیر در های همزمان تحت شبکه بین رستهبهبود مستمر طرح در زمان کمتر بدلیل همکاری

 پروژه

 بهبود و کمک به مدیریت دانش ۱.4۷۱

 های بلند مدترضایت کارفرماها و همکاری ۱.3۶۶

 BIMریزی در تحویل پروژه طبق برنامه 0.۷۵2۷
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ا رضایت کارفرماه
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مدت 

ق تحویل پروژه طب

ریزی در برنامه

BIM

5.08
4.58 4.38

4 3.89

3.33

2.42

فاكتورهاي ارتقاي عملكرد



 

 

  143 MC OC O N F .B I M  

 

 

 اسمیرنوف  –ن کولموگروفموزآ

شاود. در این آزمون اگر ساطح معناداری به دسات آمده برای ها از این آزمون اساتفاده میبه منظور مشاخص شادن توزیع داده

 شود:ها نرمال خواهد بود. فرض آماری این آزمون به صورت زیر نوشته میباشد، توزیع داده 0.0۵تر از هر متغیر بزرگ

H0:توزیع داده ها نرمال است 

H1:توزیع داده ها نرمال نیست  

 .دهدرای متغیرهای تحقیق نشان میاسمیرنوف را ب-جدول زیر نتایج آزمون کولموگروف

 خالصه نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف -16جدول 

 نتیجه  آزمون سطح معناداری Zآماره  متغیر

 داده ها نرمال است 0.2۱۸ ۱.0۵3 هماهنگیبهبود 

 داده ها نرمال است 0.۸33 0.۶23 شفاف سازی محدوده

 داده ها نرمال است 0.۵۱۸ 0.۸۱۶ کنترل زمان

 داده ها نرمال است 0.۶۱۹ 0.۷۵۵ کنترل هزینه

 داده ها نرمال است 0.۵۷3 0.۷۸2 کنترل کفیت

 نرمال استداده ها  0.3۱۶ 0.۹۵۹ بهبود منابع انسانی

 داده ها نرمال است 0.3۱۶ 0.۹۵۹ تی تدارکاهسازماند

 داده ها نرمال است 0.۵۱۸ 0.۸۱۶ کاهش ریسک منفی

 داده ها نرمال است 0.3۵۷ 0.۹2۷ بهبود ارتباطات

 داده ها نرمال است 0.3۵۷ 0.۹2۷ بهبود مستمرطرح در زمان کمتر

 داده ها نرمال است 0.۸33 0.۶23 تحویل پروژه طبق برنامه ریزی

 داده ها نرمال است 0.2۱۸ ۱.0۵3 رماکارف ترضای

 داده ها نرمال است 0.۵۱۸ 0.۸۱۶ تداوم سوددهی

 داده ها نرمال است 0.۵۱۸ 0.۸۱۶ حفظ موقعیت بازار

 داده ها نرمال است 0.3۵۷ 0.۹2۷ بهبود مدیریت دانش

 داده ها نرمال است 0.2۷2 0.۹۹۸ کاریکاهش دوباره

 

 0.0۵شود سطح معناداری بدست آمده برای تمامی متغیرهای تحقیق بزرگتر از مشاهده می باالهمان گونه که در جدول 

های متغیرهای تحقیق نرمال است از این رو شود که توزیع دادهاست و از این رو فرض صفر آزمون رد نشده و نتیجه گرفته می

های پارامتریک است، استفاده جزو آزمون همتغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون کبه منظور بررسی همبستگی بین 

و پیامدهای عملکردی از آزمون ضریب   BIMسازی های پیادهو همچنین به منظور بررسی روابط احتمالی بین پتانسیل شودیم

 . همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است
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**.755 **.862 **.645 **.725 **.793 **.648 **.761 
Pearson 
Correlation یکپارچگی و بهبود هماهنگی 

**.000 **.000 **.000 **000. **.000 **.000 **.000 
Sig. (2-
tailed) 

*.433 .166 -.243 -.243 **.713 **.765 *.331 Pearson 
Correlation سازی محدودهشفاف 

*.017 .263 .064 .064 **.000 **.000 *.018 
Sig. (2-
tailed) 

**.631 .235 *.316 .156 **.694 *.420 **.659 
Pearson 
Correlation  اهش زمانککنترل و 

**.000 .091 *.038 .302 **.000 *.021 **.000 
Sig. (2-
tailed) 

**.636 -.281 **.511 .137 **.743 .182 **.620 
Pearson 
Correlation  کاهش هزینهکنترل و 

**.000 .133 **.004 .220 **.000 .099 **.000 
Sig. (2-
tailed) 

*.372 .233 **.471 **.471 *.406 -.143 **02.6 
Pearson 
Correlation کنترل و افزایش کیفیت 

*.041 .083 **.009 **.009 *.026 .197 **.000 
Sig. (2-
tailed) 

**.463 .171 **.463 -.198 -.175 -.159 *.343 
Pearson 
Correlation بهبود منابع انسانی 

**.010 .365 **.010 .111 .355 .402 *.039 
Sig. (2-
tailed) 

-.096 .196 *.609 -.126 .175 *.363 .124 
Pearson 
Correlation سازماندهی بهتر تدارکات 

.702 .212 *.028 .466 .411 *.031 .514 
Sig. (2-
tailed) 

*.354- -.208 *.284- -.118 **.481 .303- *.343- 
Pearson 
Correlation کاهش ریسک منفی 

*.045 .186 *.035 .535 **.006 .197 *.042 
Sig. (2-
tailed) 

.103 **.708 -.088 .166 **.662 -.072 **.572 
Pearson 
Correlation بهبود ارتباطات 

.522 **.000 .645 .263 **.000 .711 **.000 
Sig. (2-
tailed) 

 



 

 

  145 MC OC O N F .B I M  

 

                                      

                      
                   
                    

             

                        
BIM            

                    
               

                         
                      

                    
                        

     

                      
     

                         
             

                       
        BIM

   
 
        

 
            

                

                    

                     

                       

                   

                     

               

              

)     0.01          (              99   

           BIM

)     0.05          (              95    

 های مشاورملکرد شرکتعدر ارتقاء  BIMسازی پیادههای پتانسیلارتباط  -7شکل 

 گیريبحث و نتیجه

های مهندسین مشاور کشور  برای ارتقاء عملکرد شرکت BIMسازی  های پیادهبا هدف بررسی تأثیر پتانسیل،  پژوهش  نیادر  

 های. برای این منظور پژوهششده است دیتأک BIM یعمل یسازادهیمسائل مربوط به پ  یبر رومندی از مزایای آن، برای بهره

عنوان مبنا و بستری برای های آنها به المللی بررسی و مطالعه شد تا از تحقیقات و یافتهن مرتبط با موضوع در سطح بینپیشی

کاری و تسریع روند پژوهش استفاده شود. از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان آکادمیک و صنعت خارج از کشور عدم دوباره

بندی شد و درجه تأثیرشان مورد تجزیه و تحلیل قرار استخراج، امتیازدهی، اولویت BIM زیاسهای موفقیت در پیادهپتانسیل

های های مهندسین مشاور کشور جهت بررسی اینکه پتانسیلای برای شرکتهای مصاحبه، پرسشنامهدامه؛ از یافتهگرفت در ا

اده و توجه قرار گرفتند، تدوین شد. به عالوه استف دمور BIMسازی موفقیتِ مشخص شده در مرحله قبل تا چه اندازه در پیاده

 درآمد. در ادامه به نتیجه و الگوی تدوین شده خواهیم پرداخت. ها نیز به سنجشدر ارتقا عملکرد شرکت BIMنقش 
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 دهد، الگویبا عوامل ارتقاء عملکرد را نشان می BIMسازی های پیادهکه همبستگی میان پتانسیل ۶با توجه به جدول 

ها درجه و طیف تأثیر پتانسیلدهنده های مهندسین مشاور ایران ارائه گردید که نشاندر شرکت BIMسازی یافته پیادهتوسعه

شود ها میبرای دستیابی به عواملی که منجر به ارتقاء عملکرد شرکت  BIMهایی از  هاست لذا چنین پتانسیلبر عملکرد شرکت

 قابل دستیابی است.

وجود دارند که  هایینکته را در نظر داشته باشند که پروژه نیا دیدر داخل کشور با BIM سازیادهیل پ حا رد هایسازمان

-خدمات مدل  هاینهیهز  شیاطالعات ساختمان نداشته و موجب افزا  سازیمدل  یاجرا  یبرا  یزریبرنامه  یسازمان به طور مؤثر

 سازی ادهیاست. پ  شده زنی هادر برنامه ریشده موجب تأخات گم ع اطال نیبدون ارزش افزوده شده است؛ عالوه بر ا ،سازی

 تیاست تا با موفق  سازیادهیپ   میت  یاعضا  یبرا  ندیفرآ  یو اصالحات اساس  قیدق  یزریاطالعات ساختمان مستلزم برنامه  سازیمدل

در مراحل مختلف پروژه استفاده  ناتویم ساختماناطالعات  سازیبتوان از اطالعات موجود در مدل بتوان استفاده کرد. از مدل

آموزش  ،یتکنولوژ دیبا شهیاطالعات، هم سازیمدل یندهایدر فرآ ازیمناطق مناسب و سطوح مورد ن نییکرد، اما در هنگام تع

ور طبه  ایکه آ ندنکته تمرکز کن نیبر ا دنبای ها. سازمانردینسبت به ارزش افزوده مورد توجه قرار گ یفعل یاجرا هاینهیو هز

خاص استفاده از آن  یمناطق و کاربردها فیبه تعر ازیاگرچه آنها ن ر،یخ ایاطالعات ساختمان استفاده کنند  سازیاز مدل یکل

به حداکثر رساندن ارزش و  یبرا  ازیاطالعات ساختمان را در سطح مورد ن سازیهدف قرار دادن مدل دیسازمان با کیدارند. 

 ی اجرا یمناسب برا هاینهیزم یدارد تا به طور انتخاب ازیمد نظر قرار دهد. سازمان ن سازیمدل یجراا ریتأث رب هانهیکاهش هز

 کند. یزریبرنامه قیرا به طور دق ییو مناطق اجرا ییاطالعات ساختمان را شناسا سازیمدل

که توسط   یرا در صورت  ندیافر  یاز سطوح اضاف  یبرخ  تواندیم  د،یجد  هایآوریفن  گریاطالعات ساختمان مانند د  سازیمدل

را حذف کند.  ستندیخود آشنا ن میت یاعضا یندهایو فرآ هایاگر سازمان با استراتژ اینباشند  سازیادهیپروژه قادر به پ  هایمیت

 سکیکاهش ر جهیو در نت سازیادهیکاهش اطالعات ناشناخته در روند پ  ،یزیرسطح برنامه شیافزا قیاز طر سازمان ت،یدر نها

  .ابدیدست  سازیادهیبه اهداف پ  یلک

جدید بررسی   ای کامالًاکتشاف این مسئله از زاویه   ای کامالً مشخص را در نظر می گیرد، اما اساساًاگر چه این پژوهش مسئله

رد ء عمکاارتقو    BIMسازی  های پیادهپتانسیلبسیار مهمی به دست می آید. اول،  شده است. با در نظر گرفتن این رویکرد، نتایج  

کند، دیگری درک مبتنی بر محتوا و دو سر یک طیف است. یکی درک مبتنی بر ارزش مفاهیم عمیقتر را تسهیل می هاشرکت

های های روشدستاوردهای این روش نوظهور است که تقریباً تمامی ضعفکند. هر دو مورد نیاز هستند. دوم،  کارکرد را تسهیل می

های ارتباطات از راه دور به راحتی با انتقال و به اشتراک گذاری مکانیزماز همه    ی نماید و مهمترمسنتی ساخت و ساز را بر طرف  

یابد و به تبع آن بسیاری از مشکالتی که ها به صفر کاهش میکاریو لذا دوباره  داده های کمی، خنثی و ارزشمند سازگار هستند

 رود.شد از بین میرا ممکن میها کیفیت پروژه ها، افزایش زمان و دعاوی و کاهشباعث سرریز هزینه
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  هچكيد

در صاانعت   یورو بهره  ینوآور  یبرا  زوریکاتال کیبه عنوان    ی( به طور گسااترده اBIMاطالعات ساااختمان )  یسااازمدل

های این صانعت و در حال تبدیل شادن به یک پروساه غالب جهت غلبه بر مشاکالت و چالش ودشا یم  دهیو سااز د  سااخت

فزایش  ای به علت بدیع بودن و عواملی چون مقاومت در برابر تغییر و نیاز به اباشاد، هرچند پیاده ساازی چنین پروساهمی

های فراوانی همراه اسات. و از  تیکارفرما همواره با ساخ  وهای مشااور، پیمانکار  ساطح دانش و معلومات تخصاصای در تیم

های ساااخت و ساااز و به خصااوص در ایران هنوز به طور  سااازی این پروسااه در پروژهها و تجارب پیادهطرفی نیز داده

گاهی و آشانایی با این پروساه در میان دسات اندرکاران امر صانعت  ای منتشار نگردیده اسات. از طرفی فقدان آگساترده

های سااخت از ابتدا تا  ه شاده جهت طراحی پروژهاخت و سااز که در کشاورهای توساعه یافته تبدیل به یک روند پذیرفتسا 

کشاورمان ساایه  برداری و فراتر ازآن شاده اسات، نیز بر عدم پذیرش فراگیر این پروساه در صانعت سااخت و سااز  زمان بهره

ساازی این پروساه در یک پروژه مساکونی با زیربنای  های پیادهچالش  افکنده. لذا هدف از این پژوهش بیان تجارب، منافع و

ساازی  این پروساه از زوایای مختلف در عمل و در کنار آموزش عوامل مدیریتی،  مترمربع و بررسای جوانب پیاده  ۸۵،000

سااخت    ان صانعتراندرکامندی کلیه دساتی الزم براسااس تجارب به دسات آمده جهت بهرهفنی و اجرایی و ارائه راهکارها

 باشد.  و ساز می
 

  سازی انبوه سازی اطالعات ساختمان، صنعت ساخت و ساز،  پیاده سازی مدل   واژگان کلیدی: 

 

  



 

  150 C O MC O N F .B I M  

 

  مقدمه -1

ساز مطرح شده است. اما در طی چند سال سال است که در صنعت ساخت و  22سازی اطالعات ساختمان در حدود مدل   

تواند می BIMمعطوف گردیده و این باور حاصل شده است که فناوری عت به این پروسه نای از سوی این ص اخیر توجه ویژه

گردد تا استفاده از کامپیوتر در صنعت صنعت ساخت و ساز را به طور قابل توجهی متحول نماید. همچنین این پروسه سبب می

پارامتریک، انتخاب محصوالت، برآوردهای  ساخت و ساز از صرف یک طراحی دو یا سه بعدی به یک راه حل جامع برای طراحی

 ار جامع مدیریت و کنترل پروژه تبدیل شود.دقیق زمانی، حجمی و مالی و یک راهک

وتر توسط صنایع مختلف توسعه میالدی براساس طراحی با استفاده از کامپی ۱۹۷0مدل سازی سه بعدی در اوایل سال   

های دو بعدی که به دنبال آن صنایع ساخت و ساز شروع به پیاده سازی مدل  (Eastman C, 2011, Eastman, 2008)یافت.

عات ساختمان در اوایل الاین روش مفهوم مدل سازی اط  گیری از این فناوری نمودند. و برای بهبود و ارتقا مشخصاتجهت بهره

 (Volk R, 2014)میالدی معرفی گردید.  2000سال 

وری صنعت ای در جهت افزایش بهره، پروسهCADیشرفته پروسه توان به عنوان تکامل پ سازی اطالعات ساختمان را میمدل

ها کاریهای مختلف پروژه، حذف دوبارهگیری از افزایش قابلیت همکاری بین مشارکت کنندگان در قسمتساخت و ساز با بهره

     (Ford et al., 200۵)0در روند پروژه دانست ع و انجام اصالحات و تغییرات سری

تصویری از پروژه مجازی که  تماد، دیجیتالی، سه بعدی و  ع توان به عنوان روشی قابل ارا نیز میسازی اطالعات ساختمان  مدل     

سازد، تعریف های ساختمانی میریزی ساخت و ساز، برآورد هزینه و نگهداری پروژهگیری در زمان طراحی، برنامهبرای تصمیم

سازی اطالعات ساختمان به ، مدل200۸منتشر شده در سال   BIMو طبق تعریف کتابچه راهنمای . (Images, 2009)نمود

تولید، ارتباط، تجزیه  رت اطالعات پروژه ساخت و ساز با تمرکز بسازی با کمک کامپیوتر با هدف مدیریعنوان یک فناوری مدل

شود استفاده از کامپیوتر در صنعت ساخت و ساز از صرف شود، که سبب میهای اطالعات ساختمان مطرح میو تحلیل مدل

، طراحی، آنالیز و حلی جامع جهت مدیریتهای دو یا سه بعدی، به ابزاری جهت طراحی پارامتریک و راهابزاری جهت طراحی

 ود.مبرداری تبدیل نبهره
ساازی اطالعات سااختمان در عرصاه سااختمان و مدیریت سااخت و پروژه هنوز یک مسائله با این حال هنوز پیاده ساازی مدل

توان به ساازی این سایساتم در عمل را میجمله موانع ساد راه پیاده      (Hartmann et al., 2012a)باشادزا در عمل میمشاکل

اندرکاران این صانعت به خصاوص در و ازساویی ناآشانایی دسات (Taylor, 2007)اشااره کرد  سااختار آزادنه صانعت سااخت و سااز

عت ساااخت و ساااز       سااازی این پروسااه در صاانهای پیادهعزیزمان و عدم تمایل به تغییر روندهای کاری که بر دشااواریکشااور 

 افزاید.یم
 

 سازی اطالعات ساختمان سازی مدلتحقیقات صورت گرفته در راستای پیاده

های مشارکت کننده در ت و روابط تیمپیاده سازی مدل اطالعات ساختمان در عرصه صنعت ساختمان وعده بهبود ارتباطا    

  (Hardin, 200۹)دهدذاری بیشتر اطالعات پروژه را میبه اشتراک گ های همکاری وپروژه و کلیه ذینفعان را از طریق قابلیت

باید نسبت به پیکربندی و تهیه سازی اطالعات ساختمان در این صنعت کلیه مشارکت کنندگان میسازی مدلی پیادههرچند برا

 ,Hartmann)های کسب و کار اقدام نمایندمبتنی بر این روش جهت کلیه فرآیندهای کار پروژه و مدلافزاری ابزار و بستر نرم

ت عملی اندکی جهت حمایت از این عرصه وجود دارد. و برای غلبه بر مشکالت پیش رو محققان که در حال حاضر اطالعا   (200۹
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های متفاوت این ی برای پیاده سازی مدل سازی اطالعات ساختمان جهت کمک به جنبههای مختلفمتعددی به گسترش دیدگاه

 ها عبارتند از:ز این جنبهبرخی ا اند. کهزمینه برای مشارکت کنندگان مبادرت نموده

توجه بندی اجرای مدل ساازی اطالعات سااختمان با ابعاد فناوری مدل ساازی اطالعات سااختمان به عنوان مثال طبقه •

 (Jung and Joo, 20۱۱)افزار آنافزار یا سختبه نرم

باید در زمینه یک پروژه سااختمانی یا  تاثیرات بر کساب و کار سااخت، اینکه چه سااز و کاری جهت پیاده ساازی می •

 (Arayici et al., 20۱۱)نی انچام پذیرد یک شرکت عمرا

ا  پیاده ساازی مدل ساازی اطالعات سااختمان در ابعاد صانعتی، اینکه آیا پیاده ساازی این روش در ساطح صانعت ی •

 (Jung and Joo, 20۱۱)دهد یا خیرشرکت یا پروژه رخ می

ی اطالعات ساااختمان، مطالعه پیاده سااازی عادی و پیشاارفته این روش بررساای ابعاد بلوغ و پیشاارفت مدل ساااز •

(Succar, 2009) 

 (Succar, 2009)سازی اطالعات ساختمان مقررات و استاندارهای مرتبط با پیاده سازی مدل •

 

جهت بررسی جوانب پیاده سازی مدل سازی اطالعات ساختمان بر روی دو پروژه از دیدگاه   20۱2در طی تحقیقی که در سال     

اطالعات گردآوری شده بیانگر این مطلب بودند که  (Hartmann et al., 20۱2b)مدیریت ریسک و برآورد هزینه صورت پذیرفت

سازی اطالعات سازی ابزار مدلتوانند راهنمایی مفید برای درک و پشتیبانی از پیادههای مدیریت پروژه به خوبی میشیوه

ازمان محققان های مدیریت پروژه موجود در سساختمان در سطح عملیاتی یک سازمان باشند و عاله برآن با تمرکز بر روی شیوه

ها ای قابل درک برای مدیران پروژه در پروژهوهسازی اطالعات ساختمان به شیهای مبتنی بر مدلفن آوریقادر به اجرای 

های کارهای پروژه به صورت محلی برای محققان این امکان را فراهم گردیدند. همچنین به دست آوردن درک عمیق از رویه

ی سازی ها اختصاصسازی اطالعات ساختمان را با توجه به نیازهای آن پروژههای موجود مدلژی آورده که به طور خاص تکنولو

 کنند.

 

سازی اطالعات ساختمان در کشور با فضای موجود حاکم بر صنعت ساختمان، براساس از طرفی برای پیاده سازی مدل    

و انگیزه از سوی بازیکنان اصلی این صنعت، نبود دانش   مطالعات انجام شده موانع بسیاری پیش رو است، من جمله عدم حمایت

نام برد. (  ۱3۹۵)شاکری، اقبال و خشایار اسدی بروجنی،ها  ها و مقاومت در مقابل تغییر در ساختار سازمانپروژهکافی، تجربه اجرا در  

رمایان برای استفاده از مدل توان عواملی دیگر چون عدم توانایی مدیران صنعت ساختمان در راضی نمودن کارفاز سویی می

 ( را هم در نظر گرفت. ۱3۹۵)نوابی و یوسفی خو، ها سازی اطالعات ساختمان جهت پروژه

توان به  سایر عوامل تاثیر گذار را نیز که باعث روند کند پذیرش مدل سازی اطالعات ساختمان در کشور شده است را می    

 (: ۱3۹4سان اثنی عشری،  ین؛ حسین بهرامی و احستوده بیدختی, امیرحس)شرح زیر عنوان نمود

 

 های عمرانی به صورت فازهای مجزا از هم پروژهدر نظر گرفتن  •

 عدم آموزش متناسب با سیستم مدل سازی اطالعات ساختمان  •

 اجرا و طراحی، نظارت جداسازی و ساختمان نظام مهندسی سازمان خدمات بندیتقسیم شیوه •

 یکپارچه  سیستم در همکاری چگونگی و پروژه ذینفعان بین مشترک زبان تعریف عدم •

 پروژه اطالعات اشتراک تمایل عدم و ایرانی مدیران بین در اقتصادگرایی فرهنگ •
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 درباره پروژه -2

اصفهان، در زمینی به مساحت  ۵متعلق به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه  2واحدی مهتاب  40۸پروژه مسکونی تجاری 

سااازی سااازی مدلهای صااورت گرفته جهت پیادهریزیبرنامهباشااد. مترمربع می ۸۵،000زیربنایی بالغ بر مترمربع و  ۷240

 کاری پروژه صورت پذیرفت. اطالعات ساختمان با توجه به شرایط کار و تحویل گرفتن پروژه توسط تیم فنی از ابتدای نازک

 

 
 2مهتاب واحدی  408پروژه مسکونی  8شکل 

 

ها اقدامات الزم انجام و پس از آن مقدمات الزم جهت برداری از کل پروژه و به روزرسااانی نقشااهدر ابتدای امر نساابت به نقشااه

افزارهای دو شارکت افزار از میان نرمهای تیم فنی جهت انتخاب نرمسااخت مدل صاورت پذیرفت. براسااس تحقیقات و پیگیری

ای که قابلیت کار در پروساه بیم را داشاته و از رائه شادهافزارهای ااتودساک به علت تنوع در نرماتودساک و گرافیساافت، شارکت 

افزارهای متنوع طرفی به جهت مقبولیت بیشاتر در میان کاربران و ساهولت در تامین نیروی انساانی مسالط و همچنین وجود نرم

 Autodeskو   Autodesk Revitافزار اناد، نرمگردیاده افزارهاای شااارکات اتودساااک تهیاههاای مختلفی کاه برای نرمو افزوناه

Navisworks   سازی پروژه انتخاب گردیدند.  افزارهای پایه جهت مدلاز این شرکت به عنوان نرم 

پذیرفت مهیا نموده، که بایست صورت میسازی که میافزاری را با توجه به حجم مدلبایست بستر الزم سختدر مرحله بعد می

 افزار با توان پردازشای باال و همچنین باتوجه به نیاز به یک شابکه پایدار و باوص تهیه ساختاسااس اقدامات الزم در خصا براین 

هم به صورت داخلی در محل پروژه و هم مابین   Autodesk Revitافزارهای همکاری نرمسرعت مناسب جهت استفاده از قابلیت

 برقرار گردید.   ۱4۶قطه به نقطهبا استفاده از ارتباط ن دفتر مرکزی شرکت، دفتر فنی و محل پروژه

 
146 Point to Point 
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باشاد، که با  ای که در این میان شاایان ذکر اسات نحوه پذیرش و قبول پیاده ساازی پروساه بیم در بین مدیران پروژه مینکته

ها به قبول اجرای ناندرکاران و ترغیب آتوجه به ناآگاهی و عدم دید مناساب در خصاوص مزایا و منافع این پروساه در بین دسات

های ناشای از اجرای آن به لحاظ نبود تجربه قبلی  ها و چالشکار با توجه به جدید بودن آن، که خود نیازمند پذیرش هزینه این

اسات، که خود امری چالش برانگیز بود، سایاسات اتخاذ شاده در این میان جهت اجرای موفقیت در این ساطح در تیم فنی بوده

های آن را در قالب کار انجام ای که بتوان قابلیتآگاهی تیم فنی و طراحی تا مرحله یل بخشای از کار صارفا باآمیز پروساه، تکم

گونه انعطاف پذیری جهت اجرای بخش شاده طی گزارشای به مدیران شارکت ارائه داد. الزم به ذکر اسات که علتی که سابب این

کار بود که   یجهت اجرا یکل مانکاریچند پ  ای کامانی بدون گزینش ی  از کار در قالب پروسااه بیم گردید اجرای کار به صااورت

در روند اتخاذ  هیروبه علت وجود وحدت  مانکاریکارفرما و پ  نیاز تعارضاات ماب ناشای موانع و هااز چالش یاریخود سابب رفع بسا 

ده در صاورتی که ا از دیدگاه نگارن. لذباشادو اساتقرار کامل تیم فنی در قالب شارکت که خود کارفرمای پروژه بود، می هامیتصام

بود و یا مدیرانی  سااختار ساازمانی پروژه در شارایط دیگری من جمله سااختار پیمانکار، کارفرما و مشااور به صاورت کامال مجزا می

تیم  ساازی این پروساه با توجه به مدت زمانی که ازبا ساطح انعطاف پذیری کم در سااختار شارکت وجود داشاتند، امکان پیاده

 نمود.ری سخت و بعضا غیرممکن میفنی طلب نمود، کا

 

 
 Autodesk Revitدر نرم افزار  2مدل سازی پروژه مسکونی مهتاب  9شکل 

 

 سازی پروسه بیم مندی از پیادهمزایای بهره -3

ها به علت تغییر در طراحی تغییرات نقشهاز طرفی در جریان اجرای پروژه با توجه به شرایط حاکم بر کار به علت سرعت اجرا و 

کاری نظر به بکارگیری تسااهیالتی چون بازچرخانی فاضااالب خاکسااتری، تاساایسااات مکانیکی و الکتریکی در بدو شااروع نازک

ها و هگیری از پروساه بیم در طراحی نقشا ههای چندمنظوره، ساالن ورزشای و... در مجموعه ، بهراجرای اساتخر، مهدکودک، ساالن
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نمود. لیکن از طرفی باتوجه به ولید مسااتندات فنی کمک شااایانی در جهت اعمال تغییرات و برآورد مقادیر مالی و حجمی میت

زمان بیشااتری را از تیم فنی و طراحی  CADهای اجرایی در قالب پروسااه بیم در قیاس با پروسااه اینکه طراحی و تولید نقشااه

نمود، سابب بروز برخی مشاکالت در زمان یه، تاسایساات مکانیکی و الکتریکی طلب میهای ابنپروژه در اعمال تغییرات در رساته

هاایی دقیق و اجرایی باه همراه شاااد. باا این حاال اعماال تغییرات در این پروساااه منتج باه تولیاد نقشاااهتحویال مساااتنادات می

از هربار تغییر در مشااخصااات نیاز به س بلی پ های قگردید که در صااورت طراحی با روشبرآوردهایی کامال منطبق بر اجرا می

صارف زمان زیادی جهت برآورد مجدد مالی و حجمی و مقایساه با برآوردهای قبلی نیاز بود. شاایان ذکر اسات طراحی جزییات 

ای که بین های ارائه شااده به تیم اجرا گردید، که در مقایسااهدر قالب پروسااه بیم ساابب افزایش دقت قابل توجهی در نقشااه

 (Weisheng Lu, 20۱4)کنند صاورت پذیرفته هایی که از این پروساه اساتفاده نمیو پروژه BIMمند از پروساه ی بهرههاروژهپ 

 گردد.درصدی دقت در مرحله طراحی می 4۵سبب افزایش 

توان به جانمایی محل کندانسااورهای کولرهای گازی واقع در تراس واحدهای  خصااات تهیه شااده براین اساااس میشاا مازجمله  

های عمومی تراس های تقسایم برق روشاناییهای مسای کندانساورها، جعبهمساکونی با توجه به تداخل با رایزرهای فاضاالب، لوله

ها و از طرفی فشااردگی محل قرارگیری کندانسااورها،  ورودی تراس رو جعبه تقساایم برق کندانسااورها، کلید و پریزهای برق د

ها، محل قرارگیری دساتگاه با توجه به جهت اتصاال لوله به دساتگاه، مسایر لوله کشای جهت جلوگیری بازدهی مورد انتظار از آن

دقیق کلیه تجیهزات و  یسااازی انجام شااده و جانمایهای مساای دانساات، که با مدلاز تداخل و بهینه کردن مقادیر کمی لوله

های انجام شاده براسااس همین ریزیهایی کامال اجرای با دقت باال تولید گردید که حتی طبق برنامهکشای، نقشاهمسایرهای لوله

 (3مستندات نسبت به تهیه راهنمای نصب کندانسورها جهت ساکنین اقدام شده است. )شکل 

 
 رهای گازی و سایر تجهیزات در تراس واحدهای مسکونیی کندانسور کولجزییات جانمای 10شکل 

 

های پروسه بیم که در طول اجرای پروژه و اتخاذ تصمیمات در بین کلیه ذینفعان طی برگزاری ترین قابلیتاز جمله حائز اهمیت

ها و تداخالت با جانمایی هده وجودها و مشااای طرحجلسااات کمیته فنی و اتخاذ تصاامیمات تاثیر به ساازایی در روند تایید نهای

ها در قالب واقعیت مجازی و تجربه دید همه جانبه و قرارگیری نمود، ارائه طراحیمسایرهای تاسایساات مکانیکی و الکتریکی می
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ایجاد ارتباط با  در فضاای ساه بعدی طرح بود. این قابلیت حائز اهمیت در پروساه بیم به خصاوص در بخش طراحی معماری و 

 نمود.  های ارائه شده میهای ساخته شده توسط مدیران و ذینفعان پروژه کمک شایانی به نهایی شدن طرحا و حجمفضاه

مهندساای ارزش و اعمال تغییرات و محاساابه بار مالی بر پروژه به خصااوص در شاارایطی که نیاز به اتخاذ تصاامیمی در مورد 

لی نیاز بود کمک شااایانی جهت تسااهیل روند اتخاذ مقداری و ماحل از لحاظ ترین راهمشااخصااات اجرا و به دساات آوردن به

نمود. که از دید مدیران پروژه و شارکت به لحاظ اعمال ساریع تغییرات و برآوردهای مالی و مقداری در کمترین تصامیمات می

 جمله مزایای راهبردی پروسه بیم عنوان گردید.زمان ممکن من

های تولید ارائه کامل کلیه مشاخصاات اجرایی و شافافیت کامل نقشاهرا با توجه به از ساوی تیم اج ۱4۷العاتکاهش درخواسات اط

بایسات صاورت پذیرد در همان مراحل طراحی اعمال و تداخالت بررسای هایی که میبینیشاده در قالب پروساه که بسایاری پیش

 (4شدند. )شکللید میبخش تاسیسات مکانیکی توهای کامال اجرایی به خصوص در گردیدند و نقشهو مرتفع می

 

 
 میب پروسه از یر یگ  بهره با یکیمکان ساتیتاس رسته در ییاجرا های نقشه دیتول11شکل 

 

طرفی کاهش ادعاهای مطرح شاده از ساوی پیمانکاران جز پروژه به سابب تعیین دقیق مشاخصاات اجرایی و نحوه اجرای کار و از 

تر در یک رشاته به صاورت موازی و همزمان جهت پیشابرد ساریع نی بر بکارگیری چندین پیمانکاربا توجه به سایاسات شارکت مب

روند اجرای کارها، تیم فنی پروژه با پیمانکاران مختلفی از یک رسااته جهت ابالغ دسااتور کارها و مشااخصااات کارهای اجرایی 

های پروسااه بیم گیری از قابلیتکه با بهره د،بوهماهنگی دقیقی در این خصااوص میبود که مسااتلزم وحدت رویه و طرف می

شاد، سابب حل بسایاری از های اجرایی را شاامل میجهت تولید کلیه مساتندات مورد نیاز به صاورت یکپارچه که تمامی رساته

 گردید.های اجرایی میتعارضات و تسهیل در روند ارائه دستورکارها و نقشه

هایی غیر از کاربری های تاسایساات مکانیکی و الکتریکی پروژه و کاربرییجه به پیچیدگبرداری با تومزایای هنگام بهره از منظر

ها، مهدکودک و فضااهای آموزشای، نگهبانی مرکزی، مساکونی من جمله ساالن ورزشای، اساتخر و تجهیزات مرتبط، ساالن همایش

برداری هاای خااصااای جهات بهرهریزیبناابر مااهیات خود نیاازمناد برنااماه شااااپ و فضااااهاای تفریحی مجموعاه کاه هرکادامکاافی

بردار برای برداری هم برای سااااکنین و هم جهت بهرههای الزم جهت تهیه مساااتندات و دفترچه بهرهریزیباشاااند، برنامهمی

 نگهداری مجموعه براساس پروسه بیم صورت پذیرفته است. 

 
147 RFI 
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توان از به دسات آوردن دید  ای پروژه بر جا گذاشات میکه اجرای پروساه بیم در روند اجر ترین تاثیراتیجمله مهمدر نهایت من

گیری کامل و همه جانبه مشااورین، کارفرما و پیمانکاران نسابت به آنچه که قرار بود سااخته شاود اشااره نمود، که به واساطه بهره

ی نام برد، به یک دید کامل و از آن به یک دید نامفهوم و تقریباز مزایای این پروساه کلیه ذینفعان از دیدی که در ابتدا میتوان  

ها و بهینه ها و ایرادات طراحیشاافاف و با اشاارافیت همه جانبه از کلیه جوانب پروژه که خود بارها ساابب رفع برخی ناهمگونی

 کردن بسیاری از مراحل اجرا انجامید شد.

 

 ها و موانعچالش -4

ساازی در طول اجرای پروژه بودیم، که هایی جهت پیادهو چالشبکارگیری پروساه بیم، در عمل شااهد موانع در کنار کلیه منافع 

 پردازیم.در زیر به بررسی این عوامل از جوانب مختلف می

  مخاالفات باا تیم فنی و طراحی پروژه از ساااوی تیم اجرایی، باا توجاه باه جادیاد بودن برخی رونادهاا کاه علات اینگوناه مشاااکالت را 

یی با پروساااه بیم از جانب تیم اجرایی، مقاومت در مقابل برخی تغییرات، تعریف توان ناشااای از عدم اشااارافیت و ناآشااانامی

ساازی پروساه بیم دانسات. های جدید و نیز  نبود تجربه قبلی از ساوی تیم فنی و طراحی در این ساطح جهت پیادهمسائولیت

نفعان اصالی پروژه بود، که با توجه به ساازی این پروساه در میان ذیپذیرش پیاده ترین مساائل در این میانهمچنین یکی از مهم

هایی که از سااوی تیم فنی جهت روند اتخاذ تصاامیمات و عملکرد ساانتی برخی اعضااای تیم پروژه و عدم پذیرش برخی روال

گیری و حل پروسه و یا عدم قبول روند تصمیمگردید، در بسیاری موارد سبب سختی در پیشبرد  ها ارائه مینهایی شدن طراحی

ساازی  بایسات جهت ساهولت در پیادهگردید. لذا براسااس تجارب به دسات آمده میهای قبلی میو ادامه کار با روش معضاالت

پروساه بیم در شاروع پروژه نسابت به برگزاری جلسااتی با حضاور کلیه ذینفعان و تشاریح روندهایی که در طول فازهای مختلف 

 ولیت و حوزه عملکرد هریک از اعضای تیم اقدام نمود.کار از ابتدا تا با انتها نیازمند است و نقش، مسئ

هاای جادیاد یاا همپوشاااانی برخی مقااومات در مقاابال تغییر در کاادر طراحی و فنی باه علات نیااز باه تعریف برخی مسااائولیات 

ت و کار گذاری اطالعارین و وجود نداشتن روحیه به اشتراک  ها که باتوجه به فضای بسته موجود در میان برخی مشاومسئولیت

بایسات از گردید. البته این نکته راهم نمیساازی اطالعات در مدل مرکزی پروژه میتیمی سابب بروز مشاکالتی جهت یکپارچه

به فضاای حاکم بر نظر دور داشات که نگرانی برخی از مشااورین در خصاوص به اشاتراک گذاری اطالعات و جزییات فنی با توجه  

ساازی ساازی پروساه بیم، یکپارچهباشاد. لیکن یکی از ارکان اصالی پیادهبه جا و صاحیح می عدم رعایت قانون حق نشار اطالعات،

برداری و تعریف توان با اتخاذ قوانین مناسااب جهت حق بهرهگذاری اطالعات اساات که میکلیه اطالعات پروژه و به اشااتراک

دام نمود. با این حال از میان کلیه مشااورین پروژه، قالب این پروساه نسابت به برطرف نمودن این موانع اقهای الزم در دساترسای

 ای را باتیم فنی در طول اجرای پروژه برقرار نمود.مشاور معمار طرح به واسطه دید باز و روحیه همکاری تیمی تعامل سازنده

ه خود نیازمند های جدید کدل و از طرفی نیاز به سااخت برخی آبجکتبر بودن تهیه برخی مشاخصاات اجرایی در قالب مزمان

 صرف زمان و یا تاخیر در تهیه مشخصات مورد نیاز بود.

تولید مدل با حجم زیاد با توجه به وساعت پروژه و نیاز به کنترل نمودن تمامی جوانب جهت جلوگیری از بروز اشاتباه و نیز نیاز 

ر و از طرفی آموزش نیروهای اجرایی افزاسااازی پروسااه و کار با نرمدر زمینه روش پیادهبه آموزش نیروهای فنی به خصااوص 

 جهت تعامل با تیم فنی و مشاورین در قالب پروسه بیم.  

ها به صاورت آنالین های آنالین شارکت اتودساک برای به اشاتراک گذاری فایلگیری از قابلیتافزاری کشاور جهت بهرهتحریم نرم

 های جانبی گردید.با هزینه  point to pointشبکه سازی یک ن و سایر ذینفعان که سبب اجبار به پیادهدربین مشاوری
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سااازی پروسااه از ابتدای مراحل به مدل بیم، از یک سااو به علت پیاده CADهای صاارف زمان زیاد جهت تبدیل نمودن نقشااه

 یم.عدم ارائه مشخصات از سوی مشاورین ناآشنا به پروسه بکاری ناشی از کاری اجرایی گردید و از طرفی هم دوبارهنازک

ای و یا بنابر ها و در حین اجرای کار که عمدتا براسااااس اعمال نظرات سااالیقهاعمال تغییرات در پس بساااته شااادن طراحی

جزییات باالیی که خود ها و مساتندات با بود، که باتوجه به اینکه در پروساه بیم نقشاهها میتر اجرا شادن برخی آیتمهزینهکم

کاری برای تیم فنی و گونه تغییرات سااابب انجام دوبارهگردد، اینباشاااند تهیه میمی  نیازمند صااارف زمان در مرحله طراحی

 گردید.  ها میطراحی جهت تغیییر نقشه

 

توان وت خود باقی اسات، میساازی پروساه بیم در طول پروژه که کماکان برخی از آنها به قاز علل بروز مشاکالت را در طی پیاده

 به موارد زیر اشاره نمود:

 

دید بودن پروساه و نبود تجربه و دید قبلی در این خصاوص و نیاز به تغییر در برخی روندهای کاری که طی ساالیان ج .1

 .ها عادت شده استتجربه به آن

یین مشاخصاات و جزییات تمایل به مشاخص نمودن جزییات کار در محل اجرا براسااس دیدگاه سانتی موجود، نه تع .2

توان عادت به وارد الزم قبل از اجرای کار که یکی از مهمترین عوامل آن را میهای اجرایی و بررسای مبراسااس نقشاه

اتخاذ تصاامیمات درحین اجرای کار دانساات، به خصااوص تمایل مدیران به تغییر برخی موارد فنی یا مشااخصااات به 

له یکی از اجرای کار بنابر سالیقه و عدم بررسای همه جوانب تصامیمات. این مسائخصاوص در زمینه معماری در حین 

سااازی اصااولی پروسااه بیم در طی اجرای پروژه بوده و هساات که ساابب ایجاد موانع ترین موانع جهت پیادهپرچالش

 های فراوانی همراه است گردید.بسیاری برای تیم فنی و صرف زمان جهت تغییرات که بعضا با دشواری

هایی مابین  ها و گاها بروز تنشمسائولیتنبود نگرش سایساتمی و ساازمانی در بین مدیران شارکت که سابب تداخل  .3

 گردید.  تیم اجرایی و فنی می

عدم وجود روحیه کار تیمی در میان برخی از مجریان، کارشااناسااان و مدیران که در تضاااد کامل با پروسااه بیم که  .4

 اری اطالعات شکل گرفته است.برمبنای کار تیمی و به اشتراک گذ

 ن پروژه  وجود نداشتن زبان مشترک بین ذینفعا .5

های بزرگ که نیازمند تعریف نا آگاهی در مورد نحوه به اشااتراک گذاری اسااناد پروژه که به خصااوص در مورد پروژه .6

 باشد.روندی در این مورد می

 

ای با  ساازی پروساه بیم و مقایساههای پیادهوص چالشتری در خصا عالوه بر موارد ذکر شاده جهت به دسات آوردن دید جامع

 Criminale) ۱ساازی آن در کشاور و ساایر کشاورهای پیشارو در این زمینه،  براسااس جدول شاماره گذار بر پیادهعوامل تاثیر 

and Langar, 20۱۷) سااازی پروسااه بیم حل و تاثیرگذاری بر روند پیادهرائه راهها از منظر اترین چالشنساابت به بررساای مهم

 صورت گرفته است.

چالش ذکر شده براساس  3۶ترین عامل از میان زمان مورد نیاز برای آموزش یا استخدام پرسنل که به عنوان بااهمیت .1

های بود. که نظر به سیاستترین مسائل برای تیم اجرایی  سازی در پروژه جز مهمباشد، در وهله اول پیادهمی  ۱جدول  

مشااورین پروژه و نیز زمان محدود   شارکت جهت تامین نیروی انساانی و از طرفی نبود نیروی متخصاص در بین تیم

گذاشااات، که بهترین راهکار اجرایی تاثیر فراوانی بر روند اجرای کار می جهت سااااخت مدل نظر به شاااروع عملیات
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ن هزینه نیرو، آموزش پرساانل به خصااوص در میان تیم دفترفنی با توجه به هایی من جمله تامیباتوجه به محدودیت

سااخت و تکمیل مدل  بر بودنبر بودن آن به عنوان بهترین راهکار انتخاب گردید و نیز از طرفی با توجه به زمانزمان

بیم و در مواردی که   ها و مشاخصاات اجرایی تاحد امکان در قالب پروساهدر مراحل ابتدایی روند اجرا، مقرر شاد نقشاه

باشاد، به صاورت دساتورکاری و در قالب پروساه به علت آماده نبودن مشاخصاات و تعجیل در اجرا نیاز به ارائه نقشاه می

CAD .صورت پذیرد 

هزینه اساتخدام یا آموزش پرسانل، باتوجه به اجرای کار در قالب امانی )به علت منافع ناشای از حذف پیمانکار  از منظر  .2

های کلی پروژه با توجه به زیربنای آن و اهتمام تیم های باالسری( و همچنین در قیاس با هزینههش هزینهاصلی و کا

ر به مرتفع نمودن این پارامتر در عین تاثیر بسازایی که در ساازی پروساه بیم، قادفنی و طراحی بر عملی نمودن پیاده

 ار داشت، گردیدیمشروع اجرای ک

 

 
 

 ( Criminale and Langar, 2017)سازی پروسه بیم و ارتباط آن با پروژه، سازمان یا هر دوهای پیادهچالش 18جدول 

 قابلیت اجرا چالش اهمیت چالش 

سازمان و  پروژه  سازمان  براساس تکرار

 پروژه 

   ۱ ۹ زمان مورد نیاز برای استخدام یا آموزش پرسنل

   ۱ ۸ استخدام یا آموزش پرسنل جهت بکارگیری پروسه بیمهزینه 

   ۱ ۸ سازی پروسه بیمای جهت ارزیابی پیادهوجود نداشتن استاندارد رسمی یا پروسه

  ۱  ۷ هاقانون حق طبع و نشر برای مالک داده

  ۱  ۷ عیین اینکه چه کسی صاحب امتیاز اجزای مورد استفاده استت

  ۱  ۷ مسائل عمومی یا قراردادمراجعه به 

  ۱  ۶ مراجعه به مسائل قانونی یا قرارداد

   1 ۶ مسئولیت مدیریت و ورود اطالعات

 1   ۶ افزارهای مرتبط با سختهزینه

 1   ۵ افزارهای مختلفمسائل سازگاری نرم

   1 ۵ ئولیت اشتباهات و خطاهامس

   1 ۵ افزار و بهای آنهامجوزهای قانونی نرم

   1 4 عدم تمایل به تغییر یا مقاومت در جهت بکارگیری پروسه بیم

  1  3 افزار با کیفیت مناسبنیاز به سخت

  1  3 روزرسانی و نگهداری از مدلمسئولیت به

 1   3 نی و چه کسی مسئول خطاها استسختی در جهت تعیین نمودن اینکه چه زما

    3 پیچیدگی پروسه بیم

    3 سازی دقیق جزییاتصرف زمان زیاد جهت مدلنیاز به 

    3 عدم آگاهی مشتریان جهت چگونگی بکارگیری پروسه بیم

    2 وجود نداشتن استانداردی جهت تنظیم قراردادهای پروسه بیم

    2 از اطالعات را داردچه کسی اجازه دسترسی و استفاده 

    2 های پروسه بیم نداردبیمه کردن جنبهگونه سیاستی جهت ای هیچهای بیمهشرکت

    2 دهیکارمندان مناسب / کارآمد آموزش د
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    2 افزارهاتوانایی استفاده چندگانه از نرم

    2 افزارهااز دست رفتن بخشی از اطالعات در انتقال اطالعات مابین نرم

    2 باشندپروسه بیم میسازی کسب و کارهای کوچک فاقد اعتبارات الزم جهت پیاده

    ۱ ها و وظایف جدید بر نرخ بهرهچگونگی تاثیر مسئولیت

    ۱ شرکت کننده نیبا چند یمسائل مربوط به همکار

    ۱ های موجود، ذینفعان دیگری جهت بکارگیری پروسه بیم ندارنداز بسیاری پروژه

    ۱ های سنتی خوب هستندمعماران با روش

    ۱ ناآشنایی یا کمبود اطالعات در خصوص پروسه بیم

    ۱ فقدان شواهد مطالعاتی در خصوص منافع مالی پروسه بیم

    ۱ بیم یک اتالف وقت و منابع است

    ۱ زمان بیشتری جهت نقل و انتقال اطالعات بین ذیتفعان پروژه مورد نیاز است

    ۱ شودشکست پروسه میترس از عدم ناآشنایی با بیم منجر به 

    ۱ باشداعتقاد برخی در خصوص اینکه بیم برای پروژه مناسب نمی

 10 10 16  مجموع

 %27.8 %27.8 %44.4  میزان تاثیر 

 

جمله مواردی بود من ساازی پروساه بیم،در خصاوص تاثیر عاملی چون وجود نداشاتن اساتانداردی جهت ارزیابی پیاده .3

ساااازی از تمامی جوانب مدنظر برای تیم فنی حائز اهمیت بود. ارزیابی کیفیت و دساااتیابی به اهداف پیادهکه جهت 

لیکن من جمله موارد قابل اهمیت در این خصاوص در وهله اول نبود اساتانداردهای داخلی و در وهله بعد پراکندگی  

جمله مساائلی که در این رابطه خال وده اسات. منم انطباق با روندهای داخلی باساتانداردهای موجود جهانی و بعضاا عد

آن در طی تهیه مساتندات به خوبی جهت تیم فنی آشاکار گردید، نبود روند و پروتکلی جهت سایر تهیه مساتندات با  

سااطح جزییات گردید در برخی موارد چه سااطحی از جزییات در هر مرحله از اجرای کار بود، که بعضااا مشاااهده می

ابتدای طراحی بیش از مقادیر مورد نیاز بوده و بنابر تغییری که براساس صالحدید مدیران و یا مشاورین تهیه شده در 

 های مدل بوده است.سبب صرف وقت زیاد جهت اصالحات با توجه به پیچیدگی

ار در مدل، با توجه به سااختدر خصاوص مسائولیت مدیریت و ورود اطالعات و همچنین مسائولیت اشاتباهات و خطاها  .4

ساازمانی شارکت این وظیفه از همان ابتدای امر در جهت مدیریت و صاحت اطالعات وارد شاده، در وهله اول بر عهده  

ها و دساتورکارها سارپرسات تیم فنی مساتقر در پروژه با توجه به اینکه تنها ماخذ پیمانکاران و مدیران جهت اخذ نقشاه

 اورینی که در این قالب ملزم به ارائه نقشااه به واحد فنیو در سااطح بعدی متوجه مشاا  این واحد بوده، قرار گرفت

گیری از پروساه بیم در اند قرار گرفت. از این رو با توجه به سااختار ساازمانی تعریف شاده در جهت بهرهشارکت بوده

با این حال به علت وجود نمود. توان گفات سااارپرسااات دفترفنی پروژه در نقش مدیر بیم ایفاای نقش میمی پروژه  

های الزم از سوی ذینفعان پروژه در جهت کار ها و بعضا مشاهده برخی عدم انعطاف پذیریتداخل در برخی مسئولیت

تیمی، قبول اشاتباهات و خطاهای رخ داده و روند به اشاتراک گذاری اطالعات، سابب بروز موانع در طول اجرای کار        

ه تواناایی ایفاای نقش خود در قاالاب مادیری دارای اشااارافیات بر باایسااات مادیر بیم پروژمی گردیاد، کاه دراین میاانمی

 نمودن تعارضات را داشته باشد. ها و همچنین قابلیت حل مشکالت و مرتفعتمامی مسائل و کلیه رسته

شاد، به زعم بامی 4دارای درجه اهمیت  ۱مسائله مقاومت در جهت بکارگیری پروساه بیم، که براسااس جدول شاماره  .5

      ساازی پروساه بیم و نیز الزام مشااورین جهتاسااس تجربه به دسات آمده در ابتدای امر شاروع پیادهنگارنده و بر
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ترین مساااائلی کاه ترین و چاالش برانگیزترین موانع پیش رو بود. من جملاه مهممنادی از آن، یکی از حاائز اهمیاتبهره

پروسااه، نبود پرساانل کارآزموده جهت کار در  به ناآشاانایی بر روند کلیگردید میتوان  ساابب بروز چنین موانعی می

 افزار و به خصوص مقاومت در برابر تغییر روندهای جاری دانست. نرم

ای جهت تجهیز کارگاه از سااوی افزار، باتوجه به اینکه در ابتدای امر بودجههای مرتبط با تامین سااختاز منظر هزینه .6

های مرتبط با این امر به خوبی مرتفع گردید.  فته، تامین هزینهود و با مذاکرات صاورت گرشارکت در نظر گرفته شاده ب

افزاری خود جهت با این حال الزم به ذکر اسات در شارایطی که شارکت یا مشااورینی که نیاز به ارتقا تجهیزات ساخت

ساازی این ادهتاثیر بسازایی بر روند پیافزاری مطمئنا های ساختمندی از این پروساه را داشاته باشاند، تامین هزینهبهره

 پروسه دارد.

بر بودن تهیه مشاخصاات و اساناد و اعمال های اجرای به لحاظ زماناز لحاظ پیچیدگی پروساه بیم، در بسایاری از بخش .7

ها و لزوم به تصاحیح اساناد به صاورت دوباره و گاها  تغییرات از ساوی کارفرما که سابب تغییر در بسایاری از نقشاه

افزاری و مشاخصاات، بر روی کارایی و روند تهیه مساتندات تیم درگیر های نرمبه پیچیدگیشاد با توجه  ن بار میچندی

ترین علات آنرا تغییر نظر و ساااالیق مدیران و کارفرمای پروژه گذاشااات. که میتوان مهمبا پروساااه تاثیر فراوانی می

 دانست. 

 نتیجه گیری -5

سازی اطالعات ساختمان در عمل در یک پروژه سازی پروسه مدلهها و منافع پیادچالشاین مقاله نسبت به بررسی جوانب، 

بعدی  ۷ها و به صورت سازی واقع در استان اصفهان پرداخت. کمااینکه تمامی جوانب این پروسه در تمامی رستهمسکونی انبوه

ها و موانع رخی پیچیدگیی به این شکل، وجود ببه طور کامل در پروژه به واسطه گستردگی و ابعاد پروژه، نبود تجربه قبل

سازی پروسه بیم هم برای سازمان و هم ذینفعان اصلی سازی نگردید، با این حال باتوجه به اینکه پیادهروی تیم فنی پیادهپیش

گیری تمام ت بهرهای را جهگردید، با این حال دید مناسب و تجارب ارزندهپروژه در این سطح به عنوان تجربه اول قلمداد می

 های آتی برای کلیه اعضای مرتبط با پروژه به همراه داشت. به پروسه بیم در پروژهجان

سازی پروسه بیم در پروژه گردید، استقرار بخشی از تیم فنی آشنا با پروسه ترین معیارهایی که سبب امکان پیادهجمله مهممن

کارفرمای پروژه بوده است. همچنین فاصله زمانی کم مابین زمان ی توسط در محل پروژه و همچنین اجرای کار به صورت امان

سازی انجام شده با کار اجرا شده مطابقت خوبی داشته باشد. گردید که در بسیاری موارد مدلساخت مدل و اجرای کار سبب می

ها و رد در زمینه طراحیاری موااز طرفی همکاری و تعامل سازنده مشاورین پروژه به خصوص مشاور معماری، سبب شد در بسی

 تولید مدل راه برای تیم فنی هموار گردد.

توان از به دست آوردن دید کامل و همه جانبه کلیه ذینفعان پروژه، کاهش سازی پروسه بیم را میترین تاثیرات مثبت پیادهمهم

های و الکتریکی به واسطه تولید نقشهکانیکی  درخواست اطالعات، کاهش دعاوی با پیمانکاران جز به خصوص در زمینه تاسیسات م

های کاری دانست که در مجموع سبب دقیق و کامال اجرایی و امکان انجام دقیق روند مهندسی ارزش در بسیاری از آیتم

. های آتی دستخوش تغییرات مثبتی گرددمندی در پروژهاست نحوه نگرش مدیران و مشاورین درگیر در پروژه جهت بهرهگردیده

اندرکاران  مندی کامل از تمامی مزایای پروسه بیم نیز در پیشروی دستها و مسائل فراوانی نیز در پیش روی بهرهحال چالش  بااین

مندی از پروسه بیم برای تیم فنی چالش و مانع بود مقاومت ترین مواردی که در طی بهرهباشد، که از مهمصنعت ساختمان می

های مشاورین، نا آشنایی و عدم اطمینان از موفقیت آمیز بودن اجرای پروسه  ها و تیمپروژهاری در در مقابل تغییر روندهای ج

 ها نام برد.ای عمل نمودن مدیران در طراحیبیم و سلیقه
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اندرکاران صنعت ساخت و ساز بتوانیم همگام با پیشگامان این عرصه، سهم بااین حال امید است به واسطه تالش کلیه دست

 شبرد این دانش داشته باشیم.ی در پیکوچک
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 يدهچک
بر اسااس این توانایی می توان نرم افزار    .اطالعات  تبادل یکپارچه  رایب  ها  سایساتم  توانایی همکاری  عبارت اسات از توانایی

های گوناگون را با یکدیگر یکپارچه کرد و آن ها را به یک ساایسااتم کار آمد واحد برای رفع نیاز های پروژه تبدیل نمود.  

ساازی کامل می باشاد.  یکپارچه ساازی سایساتم ها دارای ساه ساطح بدون یکپارچه ساازی، یکپارچه ساازی جزئی و یکپارچه  

سایساتم هایی که می تواند با بسایاری از سایساتم های دیگر یکپارچه شاود و بسایار مفید واقع شاود مدلساازی  یکی از  

  یبرا   یندیفرآ  مدلسااازی اطالعات ساااختمان  اساات.  BIM (Building information modeling)اطالعات ساااختمان  

ن اسات.از  سااختما  کی  یکاربرد  و  یکیزیف  یها  یژگیوو محصاولی از    انسااختم  اطالعاتی  همکار  توانایی  و  مبادله  لیتساه

تحلیلی به   BIMپارامتری و    BIMبسایار کاربردی با نام های   BIMبا سایساتم های دیگر دو نوع   BIMیکپارچه ساازی  

از    می باشااد.  ریمتغ  یپارامترها  و  ها تیمحدود  با  مدل فیتعر  یبرا یکل  روش کمدلسااازی پارامتری ی  .دساات می آید

تحلیلی موجودیت پیدا میکند. بدون شک یکپارچه    BIMیکپارچه سازی مدلسازی اطالعات ساختمان و ابزار شبیه سازی،

با دیگر سایساتم ها در دنیای امروزی یک ضارورت به شامار می رود، اما    BIMساازی سایساتم ها و به ویژه یکپارچه ساازی  

برو هسااتیم که شاااید مهم ترین آن ها خود انسااان باشااد. در این  بساایاری رودر این راه هنوز با چالش ها و شااکاف های  

 تحقیق به دنبال بررسی دقیق این موضوعات و ارتباط آن ها با یکدیگر هستیم.  
 

 ، مدلسازی پارامتری  مدلسازی اطالعات ساختمانتوانایی همکاری، یکپارچه سازی سیستم ها،  واژگان کلیدی : 
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 مقدمه -1

 یکپارچه   و  ۱4۸همکاری  توانایی  چون  های ویژگی  به  باید  مختلف  های  سیستم  سازی  بهینه  و  ها  پروژه  بیشتر  موفقیت  برای  امروزه

 یکپارچه   تبادل  برای  ها  سیستم  توانایی  معنی  به  همکاری  توانایی.  نمود  بسیاری  توجه  پروژه  یک  در  مختلف  ی۱4۹ها  سیستم  سازی

 و واحد سیستم یک و شده یکپارچه یکدیگر با توانند می ختلفم های سیستم ویژگی این اساس بر .است یکدیگر با اطالعات

 کارآمد   طور  به   پیچیده  و  بزرگ  های  پروژه  تا  شود  می  موجب  ها  سیستم  سازی  یکپارچه  و  همکاری  قابلیت.  کنند  ایجاد  را  کارآمد

 اعتماد قابل ای شیوه به ژهپرو تیم اعضای. گردد تحویل تر موفق تر مهم همه از و بیشتر همکاری تر، با بینی پیش قابل تر،

 .دهند می ارائه کارایی بهبود برای یکدیگر کمک با ای خالقانه های حل راه و گذارند می اشتراک به را خود اطالعات

 .باشد می دارا را دیگر های سیستم از بسیاری با سازی یکپارچه و همکاری توانایی ساختمان اطالعات مدلسازی بین این در

 اطالعات سازی مدل گفت توان می تعریفی طبق اما ندارد وجود نظر اتفاق  هنوز سیستم این تعریف با ارتباط در گرچه

 محصولی  و( Eastman et al.2011) ساختمان اطالعات همکاری توانایی و مبادله تسهیل برای است فرآیندی ۱۵0ساختمان 

 برای  نیز و اطالعات مدلسازی برای بسیاری عوامل بزرگ های پروژه در. است ساختمان یک کاربردی و فیزیکی های ویژگی از

 گردد می آوری جمع گوناگون های افزار نرم توسط و مختلف منابع از اطالعات این و است الزم ساختمان عملکرد سازی شبیه

 .شود می احساس ها سیستم دیگر با ساختمان اطالعات مدلسازی سازی یکپارچه ضرورت جهت این از و

 ساختمان  طراحی  الزمه( سازی شبیه های سیستم جمله از) ها سیستم دیگر با ساختمان اطالعات مدلسازی همکاری توانایی

 نیز  ساختمان بخش در گرما و برق از استفاده .کنند می مصرف را جهان انرژی سوم یک حدود ها ساختمان. باشد می پایدار

 و کارآمد انرژی از استفاده با ساختمان طراحی دلیل همین به. کند می منتشر را ای گلخانه های گاز کل از درصد 40 حدود

 سیستم  سازی یکپارچه با جز هدف این و است شده ساختمان طراحی بزرگ هدف یک به تبدیل زیست محیط بر تاثیر حداقل

 نمونه  عنوان به .شود نمی میسر انرژی سازی شبیه و ساختمان اطالعات مدلسازی مانند ساختمان ی حوزه در مرتبط های

 دارند. پایدار ساختمان طراحی در استفاده برای باالیی پتانسیل ۱۵2تحلیلی BIM و ساختمان ۱۵۱پارامتری مدلسازی

 ترتیب   این  به  و  رسند  می  مشترک  ای  نقطه  به  و  شوند  می  همگرا  تحلیلی BIM در  ساز  شبیه  ابزار  و  ساختمان  اطالعات  مدلسازی

 مدلسازی نیز، پارامتری مدلسازی در .کنند می فراهم را ساختمان عملکرد نیبی پیش و تحلیل برای مدل از استفاده امکان

 کنند. می عمل ساختمان عملکرد سازی بهینه راستای در و شده یکپارچه هم با انرژی سازی شبیه و ساختمان اطالعات

ر اساس منابع به روز و معتبر ب  ساختمان اطالعات مدلسازی و ها سیستم شدن یکپارچه و همکاری توانایی بررسی به ادامه در

 تا ها سیستم کردن یکپارچه مختلف های روش و سازی یکپارچه مختلف سطوح چنین، است. هم شده پرداخته در این زمینه

 بررسی  به  چنین  هم.  است  شده  آورده  تفصیل  به  آن  مختلف  های  بندی  دسته  و  ساختمان  اطالعات  مدلسازی  و  شده  بیان  حدودی

 در  ها سیستم دیگر با ساختمان اطالعات سازی مدل سازی یکپارچه الزام و مزیت ویژه به و ها سیستم زیسا یکپارچه مزایای

 برای هایی راهکار و مختلف های سیستم سازی یکپارچه و همکاری مسیر در ها چالش عالوه، به. است شده اشاره ساز و ساخت

 سازی مدل با ها سیستم سازی یکپارچه در موجود های شکاف برخی پایان، در. است گرفته قرار بررسی مورد آنان بر غلبه

 مندان   عالقه  آشنایی  راه  در مقاله  این  که  است  امید.  است  آمده  ها  آن  به  بخشیدن  بهبود  جهت پیشنهاداتی و ساختمان  اطالعات

 قرار   زمینه  این  در  ندهآی  های  پژوهش  گشای  راه  و  باشد  دهنده  یاریجدیدترین مباحث در زمینه مدلسازی اطالعات ساختمان    با

 .گیرد

 
148 Interoperability  
149 Integration  
150 Building information modeling 
151 Parametric modeling 
152 Analytical BIM 
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 مدلسازی اطالعات ساختمان توانایی همکاری  و یکپارچه سازی سیستم ها و  -2

 ورود نقاط تعداد کاهش نتیجه در اطالعات، یکپارچهتبادل  برای  ها سیستم توانایی همکاری طبق تعریف عبارت است از توانایی

 Sergio Aranda, Amir Tasbihi, Marty(  های آن ها.  گیرنده  نیازهای  براساس  ها  داده  بندی  تغییر قالب  امکان  و  ها  داده

Turner,2015) 
ساختمان پرداخته شده در ادامه به توضیحات بیشتری در ارتباط با یکپارچه سازی سیستم ها و مدلسازی اطالعات 

 است.

 

 یکپارچه سازی سیستم ها   - 2-1

را می توان با یکدیگر یکپارچه کرد و آن ها را به یک سیستم کار آمد برای  بر اساس توانایی همکاری ، نرم افزار های گوناگون

 است : رفع نیاز های پروژه تبدیل نمود . در ادامه به سطوح مختلف یکپارچه سازی سیستم ها اشاره شده

 روی بر ها شرکت یا و ها پروژه که تعریف می شود زمانی سطح این:  ۱۵3یکپارچه سازی  بدون/  حداقل - یک سطح •

 محیط یک در این سطح تنها معمول، طور به. کنند می تکیه ها داده تبادل مدیریت برای یا شخص ثالث برنامه یک

 .است موثر کوچک، دفتر یک یا تکی واحد یک مانند مستقل، و کوچک

 تا شوند می یکپارچه هم با خاصی های سیستم که فقط است زمانی این سطح: ۱۵4جزئی یکپارچه سازی – دو سطح •

 در یکپارچه سازی سطح ترین را بهبود بخشند و رایج سازمان یا پروژه یک خاص نیازهای به مربوط اطالعات تبادل

 بین  ها داده)  خارجی  های  سیستم  و(  اشتراک گذاشته شده  سازمان به  یک  اعضای  بین  ها داده)  داخلی  سیستم  دو  هر

 شود.  می استفاده( شده گذاشته اشتراککنند به  می کار روی پروژه یکسانی که چندگانه های سازمان

 هم با کاربر های سیستم تمام که است زمانی کامل یکپارچه سازی نهایت، در: ۱۵۵کامل سازی یکپارچه - سه سطح •

 ذی نفعان تمام به کامل یکپارچه سازی. گذارند می اشتراک به خود کامل ظرفیت تا حد را اطالعات و شده یکپارچه

 Sergio) واحد دریافت کنند . منبع یک از و بارگذاری را اطالعات طور قابل اعتمادی به دده می اجازه کاربران و

Aranda, Amir Tasbihi, Marty Turner,2015) 

توجه به دسته بندی گفته شده می توان بر اساس نیاز های پروژه و بزرگی آن ، یکی از سطوح یکپارچه سازی سیستم  با 

بتوان بهترین بازده را از پروژه به دست آورد.سیستم ها را میتوان با روش های گوناگونی یکپارچه   ها را به کار گرفت به نحوی که

 زیم.به طور کلی سه روش برای یکپارچه سازی سیستم ها وجود دارد که عبارتند از :کرد که در ادامه بیشتر به آن می پردا

 
153 Level 1 – Minimal/No Integration 
154 Level 2 - Partial Integration 
155 Level 3 - Full Integration 
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های خود را به عنوان یک فایل ورودی در سیستم در این روش کاربران داده  – ۱۵۶خروجی بر پایه تقاضا/  ورودی •

نظر خود را با اعمال معیار های دیگری وارد می کنند و کاربران دیگری که به این داده ها نیاز دارند ، موضوع مورد 

 فیلتر و انتخاب زمینه های مناسب جست و جو می کنند و نتیجه را به صورت یک فایل خروجی دریافت می کنند .

 ۱۵۸شغلی  پردازش  موتور  یک طریق  از  توان  می  را  روش  این  -  ۱۵۷شده  ریزی  برنامه  شده  بندی  دسته  خروجی/    ورودی •

 پیش تعریف شده ی روزانه ، هفتگی ، ماهانه و یا فقط یک بار انجام داد .که کار ها را در فواصل از 

و برنامه نویسی امن   یدسترس  تواند اجازه  می  API  وب  سرویس  -159(APIسرویس وب رابط برنامه نویسی کاربردی) •

 SSL و SOAP، XML، HTTP مانند صنعتی استاندارد های پروتکل از استفاده با را سیستم های یک داده به

 (Sergio Aranda, Amir Tasbihi, Marty Turner,2015). بدهد

مدلسازی اطالعات شود    یکی از سیستم هایی که می تواند با بسیاری از سیستم های دیگر یکپارچه شود و بسیار مفید واقع

ر واقع از اتصال است که د BIMاست. برای نمونه، مدلسازی چهار بعدی، محصول یکپارچه سازی برنامه ریزی و  ساختمان

به اطالعات وابسته به زمان یا برنامه ریزی به دست می آید. مدلسازی پنج بعدی نیز، اساسا  CAD160هوشمند اجزا سه بعدی 

 Sergio Aranda, Amirی است که یک الیه از سیستم پیش بینی هزینه به آن اضافه شده است. )همان مدلسازی چهار بعد

Tasbihi, Marty Turner,2015  همچنین، از .)BIM    تحلیلی وBIM   پارامتری نیز می توان به عنوان نمونه هایی از یکپارچه

به شرح مفصلی از ابعاد گوناگون مدلسازی اطالعات سازی مدلسازی اطالعات ساختمان با دیگر سیستم ها یاد کرد. در ادامه 

 پارامتری پرداخته شده است.BIM تحلیلی و BIM ساختمان، 

 

 مدلسازی اطالعات ساختمان و انواع دسته بندی های آن  - 2-2

 .Eastman et al) ساختمان اطالعاتی همکار توانایی و مبادله لیتسه یبرا یندیفرآ مدلسازی اطالعات ساختمان

مدلسازی . معنا شناسی قوی و مبتنی بر شیء بودن ن استساختما کی یکاربرد و یکیزیف یها یژگیوو محصولی از  2011)

 هیشب ،یطراح در آنها خواص و اءیاش جمله از ، جامع ساختمان اطالعات تیریمد و جادیاباعث آسان شدن  اطالعات ساختمان

 .میگردد  "۱۶۱معماری ، مهندسی و ساخت و ساز " ندیفرآ یور بهره شیافزاو  اتیعمل و ساز و اختس نهیهز برآورد ،یساز

(Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014) 

، یک پایگاه داده بزرگ شامل هندسه سه بعدی، اطالعات، تصمیمات در ساخت و مدلسازی اطالعات ساختمان در واقع

جایی است که مدل سه مدلسازی اطالعات ساختمان سطح  شامل اطالعات سازه ای و نسخه ای از ساختمان است. پایین ترین

بعدی به عنوان پایگاه داده عمل کند و طرح دو بعدی به عنوان خروجی و نتیجه استفاده شود . مدلسازی اطالعات ساختمان به 

 سه روش دسته بندی میشود:

 
156 On Demand Import/Export 
157 Scheduled Batch Import/Export 
158 job-processing engine 
159 Application Programming Interface 
160 Computer Aided Design 
161 AEC 
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 LOD  162سطوح توسعه  •

 LOI163سطوح اطالعات  •

• 164FDEIC oble,2014)N(Karen M. Kensek, Douglas E.  

 شامل  را  ها  داده  سایر  و  کیفی  ،  کمی ،  فضا  ، بعد  حداقل  که(  LOD)  توسعه  سطوح  ۱۶۵(AIA)  آمریکایی  معماران  موسسه

 : از است عبارت که اجزاست جزییات با متناسب بندی تقسیم این ، است کرده بندی تقسیم است شده

یش داده میشود و به صورت مفهومی تحلیل می عمومی نما: جز با یک نماد یا سایر توصیف های ۱00سطح توسعه  •

 شود .

 : جز به عنوان یک شی حاوی صفات که به صورت داده غیر گرافیکی است نمایش داده میشود.400-200سطح توسعه   •

: اجزا از نظر هندسه در کارگاه تایید می شوند تا شامل ویژگی های الزم برای عملیات و نگهداری ۵00سطح توسعه  •

 شند .با

تعریف شده است این استاندارد متناسب با  AIAیک پیشرفت واضح در هندسه و دقت توسط  ۵00تا  LOD ۱00از 

 (Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014)سطح توسعه است نه پیچیدگی و بر اساس جزییات میباشد. 

ز هندسه اهمیت داده شده است که ه بیشتر امتمرکز است و به دادمدلسازی اطالعات ساختمان طبقه بندی بعدی بر کل 

 عبارت است از :

: شامل مجموعه ای از داده های غیر گرافیکی سازمان دهی شده است که در مراحل برنامه ریزی یک BIM ۱۶۶بدون   •

 پروژه ایجاد می شوند.

• BIM یجیتالی : یک مدل سه بعدی مبتنی بر قطعه که شامل اجزا به صورت سه بعدی است و یک مدل د۱۶۷سبک

 ساختمان را توصیف می کند.از 

: اطالعات با اجزای سه بعدی هم بسته هستند و توسط اجزای معماری عرضه می شوند که می BIM ۱۶۸اطالعات +  •

 تواند برای تجریه و تحلیل استفاده شود .

ور : دانش یعنی اطالعات و مهارت هایی که از طریق آموزش و تجربه به دست آمده و فراتر از فاکتBIM ۱۶۹دانش +  •

 است که در فکر طراحان جای دارد .مدلسازی اطالعات ساختمان های 

: توانایی داشتن تمام اطالعات مربوط به اجزای ساختمان یا سیستم همراه با فرآیند های تصمیم BIM  ۱۷0تصمیمات +   •

 Epsteinکه منجر به انتخاب می شود که ارزش زیادی برای اعضای تیم در طول عمر ساختمان دارد. )گیری 

2012,pp. 57-58 ) 

 
162 Level Of Development 
163 Level Of Information 
164 Factual-Doentic-Explanatory-Instrumental-Conceptual 
165 American Institute of Architecture 
166 Pre-BIM 
167 BIM Light 
168 BIM + Information 
169 BIM + Knowledge 
170 BIM + Desicions 
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طبقه دسته بندی می کند میتواند به این سوال که چگونه یک مدل می تواند   ۵که دانش را در    FDEICطبقه بندی  

این است که مدلسازی اطالعات ساختمان یک هدف مهم فراتر از یک مخزن داده هندسی و واقعی باشد پاسخ دهد . 

 نش پاسخ دهد که عبارتند از :متناسب با هدف پروژه باید به چندین شکل دا

 حقیقی : چیزی است که در مورد ساختمان مجازی شناخته شده است . •

 تعهدی : بهترین راه حل ممکن در شرایط و با توجه به منابع باید ارائه شود . •

 مل اطالعاتی است که چرایی کار را بیان میکند .توضیحی : شا •

 گره زد .مدلسازی اطالعات ساختمان ه میتوان آن را به ابزار : مانند راهنمای استفاده عمل میکند ک •

مفهومی : مجموعه ای از دانش ها که به معنا و قصد کار اشاره دارد و عدم وضوح در مورد مفاهیم میتواند  •

 (Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014)باعث سو تفاهم شود. 

با سایر سیستم ها به دست می  BIMختمان که از یکپارچه سازی دو نمونه از کاربردی ترین انواع مدلسازی اطالعات سا

تحلیلی است که در ساخت مدل با محدودیت ها و پیش بینی بهتر عملکرد ساختمان در آینده  BIMپارامتری و   BIMآیند

 می کند. کمک شایانی

 

 تحلیلی   BIMو    171مدلسازی پارامتری  –3-2

 .Eastman et) alمی باشد  ، مدل سازی پارامتری  ریمتغ  یپارامترها  و  اه   تیمحدود  با  مدل  فیتعر  یبرا  یکل  روش  کی

 عملکرد و یشناخت ییبایز یارهایمع اساس بر نیقوان و پارامترها از استفاده قیطر از یپارامتر یمدلساز ،یمعمار (. در2011

 Aish) شوند روز به افتهی رییتغ طیشرا اساس بر خودکار صورت به ایاش که دهد یم اجازه و شود یم ریپذ امکان ها ساختمان

and Woodbury 2005،  Qian 2007).    ی ستمیس  یطراح  قیطر  ازی است که  معمار  یطراح  روش  ی دررییتغ  نیادر واقع

 اءیاش شاملمدلسازی اطالعات ساختمان (. در واقع ، Stocking , 2009صورت می گیرد ) را طراحی می کند ، ساختمان که

 جادیا به یپارامتر یساز مدل روش و ردیگ قرار یطراح قصد انیب یبرا استفاده مورد تواند یم که است آنها روابط و ساختمان

امکان تغییرات سریع و موثر و تغییر در طراحی در  BIM. هم چنین مدلسازی پارامتری  کند یم کمک روابط نیا تیریمد و

 (.Lee et al. 2006زمان واقعی را فراهم می کند )

 داده مانندی)خارج یها داده وبا کاربر مشخص  ،درونی یپارامترها توسط اءیاش ،دلسازی اطالعات ساختمانم پروژه رد

 ی کاربر  رابط  در  اقابل دسترسی اند ی  دادههای    گاهیپا  قیطراز    ی کهعملکردداده های    ی وشناخت  ییبایزداده های    ،یکیزیف  یها

 یاضیر  یها  فرمول  از  استفاده  با  توان  یم  را  پارامترها  یپارامتر  یمدلسازدر  .( تعریف می شوندشوند  یم  وارد  ۱۷2(GUI)  یکیگراف

 تفکر  براساس توانند یم ها تمیالگور و ها فرمول.  ردیگ قرار اجزا نیب در نکهیا از قبل آوردی به دست محاسبات یها تمیالگور و

 معماران  یبرا قدرتمند یطراح  روش کی یترپارام BIM این دو ، یساز کپارچهی با. شوند یطراح  پژوهشی و مبتکرانه یطراح

 (Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014) .دهد یم نشان را یپارامتر BIM ساختار 1شکل.  شود یم
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 Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014) رابطه بین مدلسازی اطالعات ساختمان و روش مدلسازی پارامتری – 1شکل 

 ۱۷3تحلیلی BIMبا عنوان  BIMو ابزار شبیه سازی ، شاخه ای دیگر از  ازی اطالعات ساختمانمدلساز یکپارچه سازی 

موجودیت پیدا میکند و توانایی استفاده از مدل برای تحلیل و پیش بینی عملکرد ساختمان را فراهم میکند . داده های تخصصی 

دی میتوان عملکرد ساختمان را بر اساس رابطه با مدل سه بعدر نرم افزار شبیه ساز قرار گرفته و با  مدلسازی اطالعات ساختمان  

یکسری داده های اضافی پیش بینی کرد و از تداخل ها و نا سازگاری های ساختمان قبل از به وقوع پیوستن پیشگیری کرد یا 

 (Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014)اطالعات گمشده وحساسی که فراموش شده اند را نیز اعمال کرد. 

ی زیادی وجود دارد که معماران با استفاده از آن ها میتوانند عملکرد آینده ساختمان را پیش بینی کنند نرم افزار ها

(Krygiel and Nies 2008 , Levy 2011.)  بعضی از این برنامه ها طراحی پایدار ، تحقق آیین نامه های انرژی و ساختمان

به طور کلی  مدل های جدا از هم برای مصارف و اهداف مختلف  حیط زیست هستند ولیسبز را نشان میدهند که متناسب با م

طراحی میشوند که این عمل  برای کاهش پیچیدگی صورت  میگیرد و با انتقال این اطالعات به شبیه ساز و دادن جزییات 

زه میدهد تا به رد که به کاربر اجامناسب شبیه سازی صورت میگیرد ، همچنین نسخه بندی و تاریخ نگاری میتواند صورت گی

 ,Karen M. Kensek)نسخه های قدیمی تر دسترسی پیدا کند و راه هایی که قبال کنار گذاشته شده بود را دنبال کند. 

Douglas E. Noble,2014) 

 

 

 با سایر سیستم ها مدلسازی اطالعات ساختمانلزوم و مزایای یکپارچه سازی  -3

یکپارچه سازی سیستم ها در صنایع مختلف مزایایی به دنبال دارد . این مزایا به شرح زیر مکاری و به طور کلی ، توانایی ه

 می باشند:

توانایی همکاری ، نا کارایی را که ناشی از ورود مجدد داده های دستی ، تکثیر کارکرد های کسب و کار و تکیه بر  •

 د.کاغذ برای انتشار و تبادل داده ها می باشد را حذف میکن
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دسترسی فوری به داده های قابل اطمینان را فراهم می کند و به این ترتیب همکاری اعضای گروه را بهبود می   امکان •

 بخشد.

با حذف اطالعات ورودی اضافی و عدم نیاز به تکرار داده ها موجب کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان و افزایش  •

 بهره وری می شود.

ده ها را بر روی سیستم برای بهره مندی سایر گروه ها به اشتراک گذاشت و دوباره توان دا  با استفاده از این ویژگی می •

 از آنها به صورت مفید استفاده نمود.

توانایی همکاری با کاهش تعداد نقاط ورودی مورد نیاز پتاسیل خطای انسانی را کاهش می دهد و حتی امکان بروز  •

 ((Sergio Aranda, Amir Tasbihi, Marty Turner,2015  خطا را صفر می کند.

توانایی همکاری با بسیاری از سیستم ها را دارد و حتی مدلسازی اطالعات ساختمان  همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد ،  

 یمدل ساز  یها یبزرگ فن آور  یها لیبا در نظر گرفتن پتانسگاهی یکپارچه سازی آن با دیگر سیستم ها یک الزام می باشد. 

یکپارچه وجود  یانرژ یو مدل ساز BIM ، یپارامتر سازیمدل  کی مبرم به ازیکارآمد، ن یساختمان ها یطراح لیتسه یبرا

بر عملکرد   یعمده ا  ریتأث  یطراح  یها  یکه استراتژ  یانزم  ه،ی اول  یدر مرحله طراح   قیآسان و دق  یساز  هیتواند شب  یکه م  دارد

  فراهم کند . ساختمان دارند

 یشامل طراح  ،یکل  ی معمار  یطراح  ندیفرآ  به صورت یککه    دهد  یرا نشان م  و موثر  ساده  یمدل ساز  ندیفرا  کی  2شکل  

 یمفهوم  یمدل ساز  ،یمفهوم  یشده است.  در طراح  کپارچهیو اسناد ساخت و ساز،    ی، توسعه طراحشماتیک    یطراح  ،یمفهوم

 یساز  هیشب  کرد و  جادیا  Rhinoceros/Grasshopperمانند    هاییتوان با استفاده از ابزار  یتوده ساختمان را م  کی  یپارامتر

مانند  یساز نهیبه یها تمیو الگورانجام داد  Green Building Studioمانند هایی ابزار  توان با  یرا م یمفهوم یانرژ

 ی در طراحگرفت . به کار ( Grasshopperافزونه ای از ) Galapagosمانند  هایی  ابزار را می توان با یکیژنت یها تمیالگور

 های  نهیتواند گز  یشود که م  یجاد میا  Revitمانند    ییاستفاده از ابزارهابا  ی  پارامتر  BIM  ،بهبود یافته    یو طراح  طرحواره ای

تواند  یم یطراح یها نهی گز یبرا شونده  تکرار ی هایساز هیتر، شب قیدق به طورکند.   جادی را ا ی چندگانه و با جزئیاتطراح

 منتقل شود.  و ساز  به اسناد ساخت به دست آید و تواند یم گزینه طراحی بهینه در نهایت ، و  انجام شود
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 .Karen M. Kensek, Douglas E)و مدل سازی انرژی ساختمان BIMمدل سازی ساده و موثر مدل سازی پارامتریك ،  – 2شکل  

Noble,2014) 

در  میمستقبه طور ،یطراح شماتیک و یا توسعه یطراح ،یفهومم یپارامترها، در طراح راتییتغشاهده می شود که م

 ه یشب یشود و سپس به مدل ها یآغاز م یپارامتر در مدل معمار راتییشود.  در عوض، تغ یانجام نم یساز هیشب یمدل ها

سازی و شبیه سازی  بهینه  جینتا جادیا یتوان برا یساختمان را م ی اجزایروابط پارامتر بیترت نیشود.  به ا یمنتقل م یساز

 (Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014). کارآمد، حفظ کرددقیق و 

برخورد می کنیم که  ۱۷4و شبیه سازی با مفهوم حلقه بازخورد مدلسازی اطالعات ساختماندر مفهوم یکپارچه سازی 

کند و اصالحاتی انجام دهد و دوباره عبارت است از پروسه طراحی مکرر . یک معمار  ممکن است شکاف هایی در طراحی پیدا 

طراحی را ارزیابی کند تا به نتیجه ی راضی کننده برسد. هدف استفاده از شبیه ساز استفاده از نتایج در جهت پیش بینی عملکرد 

ادامه پیدا تا طراحان را از تغییرات ممکن با خبر کند و آن ها تغییرات الزم را انجام دهند و به همین شکل حلقه  ساختمان است  

 
174 Feedback loop 



 

  172 C O MC O N F .B I M  

 

به شبیه ساز و برعکس باید بدون مدلسازی اطالعات ساختمان کند ، تا زمانی که نتیجه مورد نظر دریافت شود. فرآیند انتقال 

میشه شفاف نیست زیرا ، ساختمان در یک نرم افزار مدل و در نرم افزار دیگر تحلیل و درز انجام شود. متاسفانه حلقه بازخورد ه

ه دلیل عدم رفت و برگشت داده ها حلقه بازخورد کامل نمیشود و باعث شکست حلقه بازخورد میشود و با ارزیابی میشود وب

مدلسازی اطالعات بهینه سازی انرژی بر پایه ی  شکست حلقه بازخورد،شکاف به وجود می آید . در ادامه به مثالی در ارتباط با

 .Karen M. Kensek, Douglas E)گرفته شده است. پرداخته شده است که در آن شبیه سازی به کار ساختمان 

Noble,2014) 

 ساختمان یطراح یانرژ عملکرد یساز نهیبه یبرا رامدلسازی اطالعات ساختمان  بر یمبتنپارامتری  ابزار کی پروژه این

 جاد یا یبرا tRevi Autodesk از( و برای این کار Rahmani asl et al.2013مدل می کند ) ۱۷۵یابر منابع از استفاده با

BIM، Green Building Studio(GBS) یحرارت یساز هیشب یبراحمایت شده است ،  176یابر انشیرا از استفاده با که 

( . رایانش ابری 3استفاده می کند )شکل شماره  برنامه،  دو  در  موجود  توابع  گسترش  یبرا  آن  به  مربوط  یهاAPI  ۱۷۷  و  روز،  نور  و

وعه ای از منابع رایانشی قابل تغییر را بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه فراهم می مدلی است که دسترسی آسان به مجم

منابع یا کمترین نیاز به دخالت مستقیم ارائه دهنده ی سرویس کند به طوری که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت  

  متناسب   که  یا  نهیبه  حل  راه  افتنی  یبرا  یپارامتر  یساز  هیبش  که کند یم  فراهم  را  امکان  نی ا  هیاول  مونهبه سرعت فراهم شود.ن

 از  واحد یکاربر رابط کی داخل  در ی پارامتر یساز هی شب به BIM از اتیعمل تمام.  شود اجرا باشد، پروژه چندگانه اهداف با

 ( Green Building Studioبه    Revitبهینه سازی  )  Revit2GBSOpt  نام  به  Revit  افزونه سفارشی  کی  از  استفاده  قیطر

 ارزش یها محدوده)ی پارامتر راتییتغ با BIM مدل کی یبرا را gbXML یها لیفا Revit2GBSOpt قرار میگیرد .

در ابر از طریق  178GBSی در انرژ کار آمد لیتحل و هیتجز یبرا را ها لیفا نیا و کند یم جادیا( کاربران توسط شده مشخص

 Karen)  .کند  یم  دایپ   را  پروژه  یبرا  حل  راهبهینه ترین    و  کند  یم  یابیباز  را  یانرژ  یزسا  هیشب  جینتا  سپس.   کند  یم  آپلود  وب

M. Kensek, Douglas E. Noble,2014) 

 مدل از یدست یها کتاب گسترده برگردان به ازین ساختمان  یانرژ یساز نهیبه یبرا موجود یها شیآزما کهیحال در

 که دهد یم نشان مطالعه نیا دارد، مختلف یافزار نرم ابزار چندین از دهاستفا با یانرژ یها مدل به BIM ای CAD یها

Revit2GBSOpt کاربر رابط کی تواند یم BIM   یساز نهیبه و یساز هیشب و ی ساختمانیپارامتر یساز مدل یبراواحد 

که راحت    دهیچ یپ   یپارامتر  یساز  هی شببهینه سازی و   ییتوانا  که  ابر ارائه کند    محاسبه  و   خودکار  مدلمعادلسازی    با  یعملکرد

 یها  تمیالگور  مانند  شرفته،یپ   یساز  نهیبه  یها  تمیالگور  نده،یآ  در.   تر با مدلسازی معماری یک پارچه شده اند را نشان می دهد

 (Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014)یکپارچه شوند.  ها مختلفندیفرا با توانند یم ک،یژنت منظوره چند
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  (Mohammad Rahmani Asl, 2013)برای مطالعه Autodesk Revitمدل نمونه از  – 3شکل  

 

 ها های مقابله با آنها و راهسازی سیستمیکپارچهها در چالش -4

 عمده چالش هایی که در مسیر یکپارچه سازی سیستم ها ، افراد با آنها رو به رو می شوند در زیر آمده است :

 را پیچیده می کنند ساده  مردمی که فرآیند •

 تمام به کامل طور به یا شوند نمی درک کامل طور به سیستم نیازهای که شود می شروع زمانی مشکالت از بسیاری

 توانند  نمی  ها  داده  چرا  که  فهمند  نمی  که  شود  می  کاربرانی  ناامیدی  موجب  این.  شوند  نمی  منتقل  سیستم  سهامداران

 .ندشو گرفته کار به نیاز مورد فرمت در

  از   که  آنچه  توصیف  برای  راهی  نفعان بایدذی  .  است  موثر  ارتباط  برقراری  طریق  از  مشکل  این  با  مقابله  برای  راه  بهترین

 مسئولیتها، نقشها، قبیل  از) رسمی روشهای باید سیستم اثربخشی بهبود برای. کنند پیدا می خواهند سیستم

 .دشو ایجاد نیز( فرایند های نقشه و جریان نمودارهای

 (کنترل دادن دست از)۱۷۹ گرائی قلمرو •

 ایجاد جدی اصطکاک تواند می این اتفاق . کنند مرتبط فرآیندها کل کنترل با را ها داده کنترل دارند تمایل ها گروه

نباید با سیستم مالی آنها ادغام  ساختمانی  سیستم مالی تیم  که  دارد  اصرار  مهندسی تیم  مثال در برخی موارد یک.کند

 تیم مالی یستم، س می ترسد اگر دو سیستم با یکدیگر یک پارچه شوند شوند که گوید می مهندسی متی. شود 
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 .شود خیلی کم است  فساد  باعث  یک پارچه سازی  احتمال اینکه  کند ، در حالیکه  خراب  را  انها  مالی  سیستم  ساختمانی

. 

 ۱۸0دیدگاه •

  ران قرار داده شود نگران می شوند . بنا بر این ،دستورالعمل شفاف در اختیار دیگ  کامال  اطالعاتشان  برخی افراد از این که

با  رسمی طور به باید شود، گذاشته اشتراک به تواند چه چیز هایی نمی و تواند می چیز هایی چه اینکه برای هایی

 به عمل آید. جلوگیری بعدی مشکالت وقوع از تا شود ایجاد سهام داران توافق تمام

 شغل برای اشتباه ابزار •

می گردد ، بنابراین باید این نکته را در نظر می شود بر    انتخاب  پروژه  یک  که برای  اشتباهی  سیستم  به  مشکالت  اغلب

بگیریم که لزوما هر سیستمی که توانایی های زیادی دارد و گران قیمت است مفید نیست زیرا ممکن است همه ی 

 باید سیستم درست را انتخاب کرد.توانایی های آن برای پروژه مورد نظر کار آمد نباشد و 

 ۱۸۱سفارشی بیش •

 تا دارند و خاص ! به همین دلیل افراد گروه پروژه تمایل فرد به منحصر کدام هر است، ریزه فبر یک مانند پروژه هر

 شدت به سازی یکپارچه های پروسه و ها سیستم که شود می باعث این. کنند سفارشی حد از بیش را خود ابزارهای

 به گیر، وقت و گران اجرای از اجتناب به تواند می صنعت در استانداردها و ها شیوه بهترین اعمال. وندش پیچیده

 . کند کمک زمان طول در سیستم نگهداری مشکالت از جلوگیری و وری بهره و گسترش  مشکالت رساندن حداقل

 مالک/  سفارشی تجاری، غیر پروژه مدیریت های سیستم با ادغام •

استفاده کنیم در حالی که امروزه بسیاری از یستم قدیمی سفارشی ساخته شده برای انجام پروژه ای اگر از یک س

سیستم های خوب مبتنی بر ابر موجودند،با تبادل کندتر داده ها،چالش های نسخه برداری و به طور کلی عملکرد 

 ((Sergio Aranda, Amir Tasbihi, Marty Turner,2015 پایین تر مدیریت پروژه مواجه خواهیم شد.

 

 یشنهادی آن ها در مدلسازی اطالعات ساختمانشکاف ها و راه حل های پ  - 4-1

وجود دارد که هنوز راه حل قطعی برای حل آن ها ارائه نشده است .  BIMشکاف هایی در یکپارچه سازی سیستم ها با 

برای اهداف مختلف پدید می   BIMزیرا چندین    یکپارچه وجود داشته باشد  BIMبه ندرت پیش می آید که در یک پروژه یک  

های ریز شده ، جایی که  BIMبه تحلیل حوزه ی خاصی می پردازند اما  BIMراحان با استفاده از قسمتی از طراحی آید و ط

موجود نیست باعث ایجاد شکاف در مدل های مجزا میشود که نمونه های آن به صورت   BIMهمه ی اطالعات مورد نیاز در 

به مدیر تاسیسات و مالک می باشد که در ادامه بیشتر توضیح داده  پیمانکار  مار به مشاور انرژی ، معمار به پیمانکار و معمار ومع

 شده است.

 
180 Visibility 
181 Over-Customization 
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 )BEM(183و مدل سازی انرژی ساختمان  )BEP(182به اجرای انرژی ساختمان  BIM معمار به مشاور انرژی : •

ر اطالعات محدودی مربوط به انرژی را آنالیز و تعیین می کند و این نسبتا دارای شکاف است به این صورت که معما

اطالعات به مشاور انرژی می رسد و با استفاده از شبیه ساز ، طرح کلی ایجاد می شود. در این نقطه حلقه بازخورد 

 است. ۱۸4نمی شود . این شکاف ، یک شکاف دانششکسته می شود و مدل های انرژی به طراح بازگردانده 

پیمانکار ، یک شکاف مدل سازی است زیرا ، استانداردها برای معمار و  BIMو  BIMشکاف بین  عمار به پیمانکار :م •

پیمانکار متفاوت است .ارتباطات در طی فرآیند میتواند از این مشکالت بکاهد و معمار و پیمانکار بر روی تعاریف بر 

د. گذر از شکاف ممکن است باعث شود پیمانکار دوباره باشند و ناسازگاری ها برطرف شون موافق  185LODاساس 

BIM ( .را از صفر نسازدBedrick 2013) 

و سیستم مدیریت ساختمان می تواند با استفاده از   BIMمعمار و پیمانکار به مدیر تاسیسات و مالک : شکاف بین  •

جمع شده را در یک قالب مناسب عرضه  حل شود و معمار و یا پیمانکار باید داده های نرم افزار و سخت افزار بهتر

در مدیریت   BIMکنند که در نرم افزار مدیریت تاسیسات یک پارچه شود و به کارمندان تاسیسات آموزش داده شود .  

ه کرد و میتوان به تاسیسات یک سیستم کنترل سه بعدی است که بعد از ساخت ساختمان میتوان از آن استفاد

 (Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014)ن را به روز کرد. اطالعات آن افزود و دانش آ

در پروژه های مختلف ساخت و ساز   BIMبا وجود شکاف ها و مشکالت گفته شده نمی توان از مزایا و لزوم استفاده از 

ی رفع این شکاف ها د امکان برطرف شوند.در ادامه راه حل هایی براچشم پوشی کرد،بلکه باید تالش کرد تا این شکاف ها تا ح

 پیشنهاد شده که عبارتند از:

 های دیگر کاربردی باشند. BIMنرم افزار ها نه تنها ساده باشند ، بلکه برای  •

 فراهم کردن دامنه خطا در نتایج شبیه سازی  •

 عرضه اطالعات به گونه ای که برای طراح مفید باشد و استفاده بیشتر از گراف ها برای فهم بیشتر  •

ن تحلیل حساسیت و الویت بندی پارامتر های طراحی و تعیین پارامتر های مشترک برای اعمال آن ها فراهم کرد •

(Karen M. Kensek, Douglas E. Noble,2014) 

 

 بحث و نتیجه گیری   -5

زی ت همکاری به توانایی سیستم ها برای تبادل یکپارچه اطالعات گفته می شود که به بهبود همکاری و یکپارچه ساقابلی

 سیستم ها در حوزه ها و تیم های مختلف و کاهش خطا ها کمک می کند. 

 
182 Building energy performance 
183 Building energy modeling 
184 Knowledge gap 
185 Levels of development  
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از را دارد و از یکی از سیستم هایی که توانایی همکاری با بسیاری از سیستم ها و حوزه های مختلف در صنعت ساخت و س

تمان و در نهایت موفقیت طریق یکپارچه کردن سیستم ها با یکدیگر موجب بهبود همکاری، پیش بینی دقیق تر عملکرد ساخ

 پروژه می شود مدلسازی اطالعات ساختمان است.

 یها  یژگیوو محصولی از    ساختمان  اطالعاتی  همکار  توانایی  و  مبادله  لیتسه  یبرا  یندیفرآ  مدلسازی اطالعات ساختمان 

ستم های دیگر عبارتند از با سی BIM. نمونه هایی از یکپارچه سازی و قابلیت همکاری ن استساختما کی یکاربرد و یکیزیف

تحلیلی و مدلسازی پارامتری ابزارهایی برای ایجاد قابلیت همکاری در  BIMتحلیلی. در واقع  BIMمدل سازی پارامتری و 

 حوزه های مختلف و بهینه سازی پروژه هستند.

 یم  را  پارامترها  که در آناست    ، مدلسازی پارامتری  ریمتغ  یپارامترها و ها   تیمحدود  با  مدل  فیتعر  یبرا  یکل روش  کی

. مدلسازی  .ردیگ قرار اجزا نیب در نکهیا از قبل، ی به دست آوردمحاسبات یها تمیالگور و یاضیر یها فرمول از استفاده با توان

پارامتری شکلی از مدلسازی محاسباتی است که باعث ایجاد راه حل های متعدد برای بهینه سازی میشود و در آن اشیا خود در  

و مدلسازی   BIMطور کلی فرآیند مدل سازی پارامتری ،  دارنده اطالعات مربوط به رفتارشان و تعامالت مورد نظر هستند. به  بر

 انرژی ساختمان، پتانسیل باالیی برای تسهیل طراحی و بهینه سازی ساختمان های پایدار فراهم میکنند.

موجودیت پیدا میکند و توانایی استفاده  تحلیلی  BIMسازی ،  از یکپارچه سازی مدلسازی اطالعات ساختمان و ابزار شبیه

تحلیلی با فرض اینکه مدل ساختمانی میتواند شبیه    BIM مدل برای تحلیل و پیش بینی عملکرد ساختمان را فراهم میکند.از  

داکثر طراحی در حوزه حلقه ی بازخورد باعث بهبود ح سازی شود به کار می رود که نتیجه ی آن ایجاد حلقه ی بازخورد است.

تحلیلی میتوان از  زمان ، تالش میل ، هزینه  BIMمیگردد. از جمله مشکالت های مختلف و کاهش ناسازگاری در ساختمان 

 و شبیه ساز نام برد. BIMی ساختار ، عدم قابلبت نرم افزار ، حلقه ی بازخورد ضعیف و فقدان زبان مشترک بین 

م ها مزایای فراوانی به ویژه یکپارچه سازی مدلسازی اطالعات ساختمان با دیگر سیست گرچه یکپارچه سازی سیستم ها و

دارد و در دنیای کنونی حتی یک ضرورت محسوب می شود، در این مسیر با چالش ها و شکاف های فراوانی رو به رو هستیم که 

. برای مثال در مدلسازی اطالعات ساختمان مهم ترین آن ها خود انسان و مشکالتی است که از روابط انسانی ناشی می شود

موجود که در اثر انتظارات مختلف و تقسیم بندی وظایف بین اعضا در گذشته شکل گرفته و عوامل شکاف ها و چالش های 

ت بین عوامل پروژه میشود. کشف راه های غلبه بر این مشکال  BIMدیگری مانند نرم افزار ها نیز در آن نقش دارند مانع انتقال  

و ارائه سرویس های جدید فراهم میکند.بنابراین باید لزوم  فرصت مناسبی برای گسترش همکاری و استفاده از نرم افزار ها

یکپارچه سازی سیستم ها را درک کرده و پیوسته به دنبال راه های جدید برای غلبه بر چالش ها و از بین بردن شکاف ها در 

 این مسیر باشیم.

 

  



 

 

  177 C O MC O N F .B I M  

 

    منابع و مراجع

[1] Sergio Aranda, Amir Tasbihi, Marty Turner (2015) A CMAA Emerging Technologies Committee Article: 

Interoperability and Integration in the Construction Industry: Technology or People Problem? 

 [2] Karen M. Kensek, Douglas E. Noble (2014) Building information modeling in current and future practice:  

chapter  5: Parametric BIM SIM: Integrating Parametric Modeling, BIM, and Simulation for Architectural Design. 

[3] Karen M. Kensek, Douglas E. Noble (2014) Building information modeling in current and future practice: 

chapter 12: Analytical BIM: BIM Fragments, Domain Gaps, and Other Impediments. 

[4] Eastman, C., P. Teicholz, R. Sacks, and K. Liston. 2011. BIM Handbook: A Guide to Building Information 

Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. 

[5] Epstein, Erika. 2012. Implementing Successful Building Information Modeling. Norwood, MA: Artech House. 

[6] Qian, C. Z. 2007. “Design Patterns: Augmenting User Intention in Parametric Design Systems.” Proceedings 

of the 6th ACM SIGCHI Conference on Creativity and Cognition, pp. 295–295. 

[7] Aish, R., and R. Woodbury. 2005. “Multi-level Interaction in Parametric Design.” SG 2005 Conference 

Proceedings:International Symposium on Smart Graphics, pp. 151–162. 

[8] Stocking, A. W. 2009. “Generative Design Is Changing the Face of Architecture.” Available at: 

www.cadalyst.com/cad/building-design/generative-design-is-changing-face-architecture-12948 (accessed 

September 6, 2013). 

[9] Lee, G., R. Sacks, and C. Eastman. 2006. “Specifying Parametric Building Object Behavior (BOB) for a 

Building Information Modeling System.” Automation in Construction 15(6): 758–776. 

[10] Krygiel, Eddy, and Bradley Nies. 2008. Green BIM: Successful Sustainable Design with Building 

Information Modeling. Hoboken, NJ: Sybex. 

[11] Lévy, François AIA, AIAA. 2011. BIM in Small-Scale Sustainable Design. Hoboken, NJ: John Wiley & 

Sons. 

[12] Rahmani Asl, M., S. Zarrinmehr, and W. Yan. 2013. “Towards BIM-based Parametric Building Energy 

Performance Optimization.” Proceedings of the Association for Computer Aided Design in Architecture 

(ACADIA), October 24–27. Cambridge, Ontario, Canada. 

[13] Bedrick, Jim. 2013. “A Level of Development Specification for BIM Processes.” AECbytes Viewpoint #68 

(May 16), www.aecbytes.com/viewpoint/2013/issue_68.html. Aaccessed July 12, 2013. 

[14]  fa.wikipedia.org

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم 

 

 

 

 

 مقاالت پوستریچکیده 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

  181 C O MC O N F .B I M  
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   چكيده

ساختمان    بهره برداریز ابزارهای نوین در طراحی، ساخت و  به عنوان یکی ا (BIM) عات ساختمان الامروزه مدل سازی اط 

کترهای فیزیکی و  ابه عنوان یک نمایش دیجیتالی از کار (  BIM) ساختمانعات  ال مدل سازی اط.  شود  ها به کار گرفته می

ز ابتدا تا  عات پروژه بین ذینفعان، شرایط یک ساختمان را به صورت واقعی اال عملکردی از ساختمان با اشتراک گذاشتن اط

ه استفاده از این تکنولوژی  در حال حاضر نرم افزارهای متعددی وجود دارند ک  گذارد.  انتهای چرخه حیات آن به نمایش می 

  جهت استفاده از آنها در   به ویژه  را برای کاربران فراهم نموده است. لیکن استفاده از این نرم افزارها چالشهای قابل توجهی

گهداری از ساختمان دارند. در این مقاله ضمن معرفی قابلیتهای نرم افزارهای مختلف موجود در  برداری و ن بهره مرحله

، برخی از مسائل استفاده از این نرم فزارها به ویژه در دوره بهره برداری از ساختمانها بیان شده و در انتها راه  BIMحوزه 

 ها ارائه شده است. ز این چالشجهت عبور ا  WebGISحل مناسبی مبتنی بر تکنولوژی  

 

   Revit ، نت، ساختمان،BIM  ،WebGISواژگان کلیدی: 
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بر روند ممیزی انرژی  (BIMسازی اطالعات ساختمان)بررسی تاثیر مدل 
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 Mohammad.hakim.a@gmail.com ، تهران

 

  
 

 

   چكيده

ایران محسوب  افزایش مصرف انرژی به عنوان یک معضل در تمام کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه از جمله 

می شود. از طرفی ساختمان های موجود خود به عنوان بخش بزرگ مصرف کننده انرژی به شمار می رود. این امر باعث  

می شود که ممیزی انرژی ساختمان های موجود به عنوان یک مهم تلقی گردد. در روند ممیزی انرژی یک ساختمان بارها  

ه بازگشت و با انجام محاسبات، مقدار دقیق صرفه جویی برای هر راهکار ممیزی  پیش می آید که الزم است به اطالعات اولی

صمیم سازی در روند ممیزی انرژی یک ساختمان نه تنها باعث ایجاد  را بدست آورد. بنابراین ایجاد چارچوبی برای ت

 را افزایش خواهد داد.   هماهنگی بهتر بین مراحل این روند خواهد شد، بلکه سرعت انجام روند ممیزی انرژی ساختمان

ن های موجود،  در نتیجه در این پژوهش سعی می شود تا با ارائه یک چارچوب تصمیم گیری در روند ممیزی انرژی ساختما

بتوان با استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان، اطالعات موجود در مراحل مختلف این روند را جمع بندی و مدیریت  

ده از نرم افزارهای پیشنهاد شده برای این چارچوب، در زمانی کوتاه تر، به نتایجی دقیق تر دست  کرده و در نهایت با استفا

 یافت.  
 

، ممیزی انرژی، کاهش مصرف انرژی،  Design builder، (BIMسازی اطالعات ساختمان) مدلواژگان کلیدی: 

 چارچوب تصمیم گیری 
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سازی موفق بیم سرمایه با بهبود فاکتورهای پیاده بازگشتافزایش ضریب 

 های سرمایه گذاری مسکندر شرکت

 
 علی بهروزی

 مشاور بیم شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب کارشناسی ، عمران گرایش عمران ، مدیر بیم سنتر ایران و  
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   چكيده

 در مدلسازی و مدیریت اطالعات ساخت با هدف کاهش هزینه و زمان و افزایش۱۸۶راه کارهای فناوری بیم    

کیفیت ساخت در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و مجموعه های ساخت و ساز با حرکت به 

تکنولوژی های جدید سعی در پیاده سازی موفق فناوری بیم در پروژه یا دفاتر خود کرده اند .در این بین سمت 

خطاهای ساخت و پرت مصالح و  یکی از کاربردهای بیم کاهش ریسک سرمایه گذاری در این حوزه با کاهش

به افزایش ضریب بازگشت  انرژی و همچنین کاهش زمان ساخت با برنامه ریزی دقیق بوده که در نتیجه منجر

برای سرمایه گذاران شده است .تمامی مجموعه های فعال در این حوزه با آگاهی از این موضوع سعی   ۱۸۷سرمایه

کاری خود دارند و با تبیین استراتژی و پالن پیاده سازی حساب  در پیاده سازی موفق فناوری بیم در مجموعه

زی اطالعات ساخت کرده اند .در این متن با بررسی پارامترهای شده سعی در تشکیل تیم های موفق در مدلسا

در یکی از مجموعه شرکتهای سرمایه گذاری در حوزه مسکن با رویکرد  ۱۸۸تجربه شده در پیاده سازی بیم

بیشتر سرمایه موارد مهمی ، از پالن پیاده سازی بیم تا تشکیل تیم و تعریف پروژه پایلوت و  بازگشت پذیری

 و سپس مستند سازی اطالعات مورد بررسی قرار گرفته است . پروژه اصلی

 

ساختمان ، پیاده سازی بیم ، ضریب بازگشت سرمایه ، فاکتورهای موفقیت  بیم ، مدلسازی اطالعاتواژگان کلیدی: 

 هش هزینه و زمان ، کا

 

 

 
186 BIM (Building Information Model) 
187 ROI (Return On Investment) 
188 BIM Implementation 
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 ها، پروژه در سازمان  تیریمد یاستقرار دفترها یابیارز

 اطالعات ساختمان یسازبر اساس مدل 
  190یعماد  لیجل،  *،  189یخارکن قهجاورستان  یمصطف

 ، ردستانازاد اسالمی واحد  ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آ  مدیریت پروژه و ساخترشته  کارشناسی ارشد  نویسنده مسوول:   -*و    ۱
(parsan.kh@gmail.com) 

 
   واحد اردستان  اسالمی  زادآدانشگاه    علمی  هیئتعضو    ،،گروه عمران  دکتری مدیریت ساخت  مربی ، دانشجوی   -2       

 (emadi_54@yahoo.com) 
   چكيده

 جهیکاهش زمان و درنت  ت،یفیک  شی(، جهت افزا191PMOپروژه )  تیریساخت در دفاتر مد  یهاپروژه   یاجرا   نینو  یاهروش 

  ن ینو یهای ها و فناورروش  نیاز ا یکیدر پروژه بوده است.  نفعانیساخت و ذ نی همواره مدنظر مهندس نهیکاهش هز

اطالعات ساختمان    یسازررسی و تحلیل روش مدل ب  ق،تحقی  نی. هدف اباشدی( م192BIMاطالعات ساختمان )  یسازمدل 

(BIMو اولو )پروژه محور در کشور    یهاپروژه در سازمان   تیریسیستم در دفاتر مد  نیعوامل شکست در استقرار ا  یبندت ی

رار  قو است ی ساز اده یپ یالزم برا یبسترها -است:  دهیانجام گرد ریپاسخ به سواالت ز یدر راستا قیتحق نی. لذا اباشدیم

اطالعات ساختمان   یساز مدل  یاصل یهاچالش  - ست؟یاطالعات چ تیریمد یسازپروژه بر اساس مدل  تیریدفاتر مد

(BIMبرا )اطالعات   یساز مدل  ستمیس یساز اده ینحوه پ - ست؟یچ یپروژه معمار تیریاستفاده در دفاتر مد ی

سازی  عوامل شکست در پیاده  نییظور، ضمن تعنم نیبد د؟پروژه چگونه خواهد بو تیری( در دفاتر مدBIMساختمان)

عوامل با   نی پرسشنامه، وزن و اهمیت ا قیو خبرگان و از طر نیاطالعات ساختمان طبق نظر متخصص یساز سیستم مدل 

  وجه آمده با تدست به  جی. نتادیگرد  یبند ت یو عوامل موردنظر اولو  نیی( تع193ANP)  یاشبکه   لیتحل  ندیاستفاده از مدل فرا

که موجب عدم   یعوامل نیترشیموردمطالعه نشان داد که ب یاصل یارهایمع ییدودو سهیرات خبرگان و طبق مقاظبه ن

  یطیو مح یو سازمان یمنابع انسان ،یمال ،یشامل مشکالت فن بیشود به ترت یم یعمران یهادر پروژه  BIMتحقق 

، عدم وجود  ۹۸02/0با وزن  کپارچهیات و نبود سیستم ع اطال دگیپراکن  اریمع رینشان داد که چهار ز جینتا ری. ساباشدیم

اطالعات ساختمان با   یساز مدل  یساز ی ، عدم بوم۷0۸۶/0ها با وزن /. ، فضای پیچیده برنامه ۸۶۱2با وزن  هارساخت یز

و   نکارشناسا یفن یهاارت و ضعف در مه ۵۵3۱/0با وزن  کپارچهی ستمی/. ، نبود س۶۵۸۹با وزن  رانیپروژه در ا طیشرا

را در   ریتأث نیترش یب جهیو درنت تیاهم نیترش یب بیبه ترت 400۸/0با وزن  BIM ستمیکارکنان در استفاده از س

توان  می  BIMعدم تحقق  یهااند. با شناسایی علل مؤثر در بروز چالش را داشته  BIMعوامل عدم تحقق  یبندت یاولو

واژگان  ها در مسیر موفقیت را فراهم نمود. ها و قرار دادن آنوژه رگونه پاز شکست این  یریابیر پیشگیرانه برای جلوگتد

ANپروژه،    تیریاطالعات ساختمان، دفاتر مد  یسازپروژه، مدل   تیریمدکلیدی: 

 
 

 
191 Project Management Offices 
192 Building Information Modeling 
193 Analytical Network Process 
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( در BIMسازی اطالعات ساختمان )ی استفاده از مدل هاتیظرفبررسی 

 فرآیند نگهداشت ایران در 

 
 فریدیتوح، علی  ی، رضا آزاد، میالد موسو*،امین الوانچی

 

 ،صنعتی شریفمهندسی عمران، دانشگاه    دانشکده  ، مهندسی و مدیریت ساخت،  : استادیار،مسئولنویسنده   -*و    ۱
Alvanchi@sharif.edu 

 

 ،مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده  دانشجوی کارشناسی ارشد  -2  
Reza.azad1374@gmail.com 

 

 ،، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریفانشجوی کارشناسی ارشد د  -3
Milad.mousavi1995@student.sharif.ir 

 

 ،عمران، دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی  دانشجوی کارشناسی ارشد  -4  
Ali.tohidi@student.sharif.ir 

 
 

   چكيده

گرفته تاکنون در راستای سنجش میزان آشنایی مدیران و کارکنان شاغل در صنایع ساخت و تولید در لعات صورت ا مط

(، نتایج منسجم و جامعی به منظور ارزیابی تمایل ایشان برای  BIMی اطالعات ساختمان )سازمدل ایران با موضوع 

مرتفع ساختن این نیاز، با برگزاری پنج کارگاه   ، به منظور ش. در این پژوهگذاردینمی این مفهوم را در اختیار ریکارگبه

ی  هاتیظرف،  BIMی گسترده  هات یقابلها، عالوه بر آشناسازی ایشان با  برداری پروژه آموزشی برای فعالین شاغل در فاز بهره

ت. از  ی شده اسور آجمع  عرضه و به وسیله توزیع پرسشنامه نظرات ایشان هاپروژه جدید این روش در فرآیند نگهداشت 

به نسبت بخش صنعت  BIMصنایع تولیدی با  بخشکه میزان آشنایی  دیآی برم گونهن یا آمدهدستبهتحلیل نتایج 

ی  هاستمیسدر    BIMاست. اما به طور عام بازخورد مناسبی در هر دو صنعت برای استفاده از    ترنییپاساختمان به مراتب  

ی وجود دارد. همچنین نیاز به  ابیت یموقعیی و تسهیل امر گرای شی، بعد سهی زسای بصر ی های ژگیونگهداشت به سبب 

 . رسدی مداشت ضروری به نظر  ی عملیات نگههانهیهزدر کاهش    BIMاثربخشی    بحثدر    ترافتهی ساختارمطالعات  

  ی اطالعات ساختمان، مدیریت نگهداشت، صنایع تولیدی، صنعت ساختمان، پژوهش سازمدل واژگان کلیدی: 

 ی، ایران اپرسشنامه 
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 های عمرانیسازی اطالعات ساختمان در کاهش دعاوی پروژهکاربرد مدل  

 
  محمدحسین تمنایی فرامیرحسین بابایی راوندی،   اقبال شاکری، 

 

  
 صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( دانشگاه    و محیط زیست  عمران  مهندسی  ت علمی دانشکدهئر، عضو هیاستادیا1- 

eshakeri@aut.ac.ir 

 
 )پلی تکنیک تهران(  امیرکبیر  صنعتی  عمران دانشگاه  مدیریت ساخت، دانشکدهدانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و  2 - 

Amir9224@aut.ac.ir 

 
  )پلی تکنیک تهران( امیرکبیر  صنعتی  عمران دانشگاه  ایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکدهردانشجوی کارشناسی ارشد گ3- 

mhmmhsstef@aut.ac.ir 

 

 

 
   چكيده

سبب   از جمله مهمترین مشکالت پروژه های عمرانی دعاوی ایجاد شده در آنها می باشد. وجود این دعاوی در پروژه ها

افزایش زمان و هزینه خواهد بود. مدل سازی اطالعات ساختمان از مهمترین و جدیدترین رویکردهای مطرح شده در پروژه  

وی را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد، از جمله دالیل کاهش دعاوی  های عمرانی در سال های اخیر است که می تواند دعا

بط و همکاری های پیشنهاد شده این روش به تناسب روابط قراردادی خاص  امی توان به خاص بودن رو   BIMبا استفاده از  

ی مختلفی را هر نوع سیستم اشاره کرد.که باعث می شود که اجرای پروژه با بیم در قالب قراردادهای مختلف صورت ها

خود را توجیه می کنند،  تداشته باشند. در حال حاضر یکی از بارز ترین مواردی که پیمانکاران با بهانه کردن آن، تاخیرا

که باعث تطبیق هرچه بیشتر نقشه های اجرایی    BIMدوباره کاری ها می باشد،   این تحقیق نشان می دهد با استفاده از  

ارضات و ناسازگاری آن ها می شود، می توان دعاوی پروژه ها را کاهش داد. در این مقاله  با نقشه های طراحی و رفع تع

طرح در پروژه ها بررسی و سپس با استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان، نحوه تحقق کاهش  مابتدا دعاوی مختلف 

معرفی کرده و بعد از آن با تلفیق  دعاوی در پروژه های عمرانی ارائه خواهد شد. سپس مدل سازی اطالعات ساختمان را

 د مدل سازی اطالعات مطرح می گردد.ر این موارد در حالت کلی راه های پیشگیری از دعاوی در پروژه ها با رویک

های مورد استفاده  ها در کشورهای مختلف انجام شده و پلتفرم هایی که جهت اجرای این سیستم ترین تالش تعدادی از مهم

 رسی قرار گرفته است.هر کدام مورد بر

 ایجاد ادعا، اختالف ل، دعاوی، مدیریت ادعا، دالی۱۹۵ادعا(، BIM۱۹4سازی اطالعات ساختمان )مدلواژگان کلیدی:  

 
194 Building Information Modeling 
195 Claim 
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سازی اطالعات مدل بهبود فرآیند تامین مصالح ساختمانی با استفاده از

 ساختمان 

 
 محمدحسین مدیحی، محمدحسن سبط، *،حسینی  وحید شاه

 مشخصات نویسنده اول 
زیست،  مهندسی عمران و محیط  ، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکدهنویسنده مسوول: استادیار دانشگاه امیرکبیر  -،*۱            

 (shahhosseini@aut.ac.ir) ،امیرکبیر تهراندانشگاه صنعتی  
 

 مشخصات نویسنده دوم
امیرکبیر  زیست، دانشگاه صنعتی  ، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیطدانشگاه امیرکبیر استاد  -2           

 (sebt@aut.ac.ir) ، تهران
 

 یسنده سوم ومشخصات ن

زیست، دانشگاه صنعتی  دانشکده مهندسی عمران و محیط، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت،  دانشجوی کارشناسی ارشد   -3          

 (mh.madihi@aut.ac.ir)،امیرکبیر تهران
 

 

   چكيده

ژه و همچنین زمان مورد  ویکی از مراحل مهم تامین مصالح ساختمانی برآورد اقالم موردنیاز برای اجرای فازهای مختلف پر

گیرد. خطاهای رخ  پروژه را در بر میهای یک  باشد. مصالح مورد نیاز یک پروژه بخش بزرگی از هزینهنیاز به این مصالح می

شود، همچنین عدم تهیه به های اضافی قابل توجهی در پروژه میداده در برآورد اقالم مورد نیاز پروژه باعث ایجاد هزینه 

شود. تهیه مصالح زودتر از شده مینیز باعث عدم پیشرفت پروژه و تاخیر در پروژه بر اساس زمانبندی انجام  موقع مصالح

های اضافی مربوط به بخش انبارداری مصالح خواهد شد. در این پژوهش با استفاده از فناوری  عد نیز باعث ایجاد هزینهمو

ها  بوط به اقالم مورد نیاز پروژه و همچنین زمان مورد نیاز به آنرسازی اطالعات ساختمان، یکپارچه سازی اطالعات ممدل

به صورت خودکار و با دقت بسیار باالتر از محاسبات دستی در اختیار واحد تامین    است و در نهایت این اطالعاتانجام گرفته 

 .گیردتدارکات پروژه قرار می

 . وبرآوردسازی، مترهیکپارچه  سازی اطالعات ساختمان، تامین مصالح،مدلواژگان کلیدی:  
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اطالعات  سازیمدلی از  ریگبهرهی مصرف انرژی در ساختمان با سازنهیبه

 ساختمان 
 

 مهسا نکوزاده
 اردستان  واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری و انرژی ارشد، کارشناسی دانشجوی

E-mail: mahsanekouzadeh@gmail.com 

 

 

 

 

 چكيده

 یطراح حاصل از  یمصرف  یاز انرژ  قیدق  لیآل و تحل  دهیارائه طرح ا  ،ی انرژ  نهیساخت ساختمان ها با مصرف به  ازین  شپی

  یمصرف  یانرژ  لیتحل  گریوجود نداشت. از طرف د  نهیمدل به  یعمال امکان طراح  ،یمرسوم طراح   یدر روش ها  .باشد  یم

  نیقابل اعتماد نخواهد بود. در ا از آنحاصل  جیالوه نتاع بو  بودهزمان بر  اریبس یدوبعد  ینقشه ها  یساختمان بر مبنا

. تا دینما  دیساختمان را تول  یاطالعات اساس  هیاز کل  یکیگراف  یتواند مدل  یاطالعات ساختمان در واقع م  یراستا مدل ساز 

اطالعات ساختمان با    یمدلساز و اجرا پرداخت.    یاز طراح  لبه رفع مشکالت حاص  یاز بهره بردار   شیپ  یبتوان در مرحله  

ساختمان را به صورت  یساز بهینهحاصل از یاحتمال  راتییو ساخت، تغ دیتول ،یها، در مراحل طراح  یدگیچیرفع پ

 دهد.  یو ساخت را کاهش م  برداری  و درصد خطا پس از بهره  دهیدر بنا د  کپارچهی

  رانیمد یاطالعات ساختمان برا یو نحوه استفاده از مدلساز  ایبا مزا ییبر آشنا هاست که عالو نیپژوهش ا نیاز ا هدف

  ی نمودن ساختمان ها نهیبه به ایساختمان ها را کاهش داده و  یرا ارائه دهد تا بتواند مصرف انرژ  ییارهاکساختمان، راه 

داشت، بدست آوردن جهت    توانیم  یش مصرف انرژکه در جهت کاه  ییاربردهااز ک یکیراستا    نیموجود کمک کند. در ا

توان  ی م آن عالوه بر یرود. از طرف یبه شمار م  یعامل ها در مصرف انرژ نیاز مهم تر است که تیساختمان در سا نهیبه

اطالعات ساختمان    یمدلساز   بهحجم ساختمان را با توجه  و    ریدپذیتجد  یها   یانرژ   ،یعیچون نورطب  گرید  یراهکارها   ریتاث

 ورد. آ بدست    یبه راحت

 

 ی، انرژی سازنه یبه ، ساختمان ،BIMاطالعات ساختمان، سازیمدل واژگان کلیدی: 
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 سازی اطالعات ساختمانمدل  های قابل استفادهمروری بر زمینه

 واحدهای صنعتی و نگهداشت اختهسدر مدیریت  

 
 4، ثمین دلفی3، ارمغان نعیمی2سلیمانزاده اردبیلی، سینا  *1یوسف گل نهالی

 

 سازی اطالعات ساختمان، شرکت ویستا فراز بام کارشناس ارشد مدل   -۱

y.golnahali@vfb-co.com 
 

 سازی اطالعات ساختمان، شرکت ویستا فراز بام کارشناس ارشد مدل   -2

s.soleymanzadeh@vfb-co.com 
 

 بام   کارشناس سازه، شرکت ویستا فراز  -3
a.Naeimi@vfb-co.com 

 

 کنترل پروژه، شرکت ویستا فراز بام   ریزی وکارشناس برنامه   -4
s.delfi@vfb-co.com 

 

 

 
 چکيده

  مختلف  هایبخش  در اطالعات  این. کندمی حفظ و  آوریجمع  را ساخته یک اطالعات تمام ساختمان  اطالعات  سازیمدل 

  سازی، بهینه ساز،وساخت  سازییکپارچه  و طراحی مقادیر، استخراج مختلف، هایآنالیز پروژه، ریزیبرنامه  جمله از صنعت

  این  . با توجه بهدارد موثری کاربرد ساخته مدیریت و پروژه، مدیریت ریسک، مدیریت هزینه، تخمین ریسک، ارزیابی

برداری و نگهداشت  سازی این متدولوژی در فاز بهرهحیات پروژه، اهمیت بکارگیری و پیاده   چرخهکاربردها و مزایا در تمام  

سازی  سازی مدل اگرچه پیاده   ی پیشرو در این زمینه برای ارتقای فرایندها، مشخص و واضح است.اهها و سازمان برای دولت 

برداری توسط این سیستم ضمانت  مد در فاز بهره ای نیست، مزایای مدیریت اطالعات کارآ اطالعات ساختمان فرآیند ساده 

ها نیازمند وجود  شود که این فعالیت متعددی را شامل می هایفعالیتشود. مدیریت ساخته واحدهای صنعتی می

ای از این  سازی اطالعات ساختمان طیف گستردهباشد. با استفاده از مدل های اطالعاتی دقیق و قابل دسترسی میسیستم

سازی اطالعات ساختمان در  شود. در این تحقیق چگونگی کاربرد مدل اطالعاتی و عملکردی پوشش داده مینیازهای 

برداری و نگهداشت با مرور تحقیقات پیشین و ارائه  ه منظور رفع نیازهای مدیریت ساخته در فاز بهرهبواحدهای صنعتی 

 شود.  موارد مهم قابل استفاده، بررسی می 

 

 BIM  ،FMبرداری،  سازی اطالعات ساختمان، مدیریت ساخته، نگهداشت، بهره مدل واژگان کلیدی:  
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 ح فردی طدر س BIMهای پذیرش فناوری مروری بر مدل
 

 2پورسحر طاهری،  *،1مجتبی عزیزی
 

   گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس،  استادیارنویسنده مسئول:   -*و    ۱
azizi.pm@modares.ac.ir 

 
 ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس،   ، گروه مدیریت پروژه ودانشجوی کارشناسی ارشد  -2             

  sahar.taheripour@gmail.com 

 
 

 

   چكيده

هستند. همگام شدن    ۱۹۶سازی های اطالعاتی جدید با سرعت زیادی در حال توسعه و پیاده های اخیر، فناوری در سال         

حیاتی و زنند، بسیار ها میبرای بقای سازمان  را  اولحرف  ،های رقابتیدر بازار امروز که رقابت و مزیت هابا این فناوری 

ها، مزیتی سازی تمامی اطالعات محیط پروژه ، با نقش یکپارچه ۱۹۷( BIM) سازی اطالعات ساختمان مدل   رسد.نظر میمهم به

ن  اگیرندگان اصلی یعنی مجریان دولتی و مدیربایست در سطح تصمیمسازی آن، ابتدا می رقابتی است که در راستای پیاده 

نیاز   BIMسازی موفق را جهت پیاده  ۱۹۸ها سطح موردنیازی از آمادگیطرفی، سازمان ها، پذیرفته شود. از ارشد سازمان 

ها آمادگی  کند؛ در واقع، هرچه سازمان ، کمک میسازمانها در بین اعضای  تر این فناوری آسان   ۱۹۹دارند که خود به پذیرش 

پذیرند. از طرفی مساله عدم پذیرش یک فناوری، همواره  تر آن را می سان آداشته باشند،  BIMسازی بیشتری جهت پیاده 

تواند هم تاثیر مثبت بر این موضوع  ها، میریشه در مسائل فنی، مالی و قانونی ندارد و مسائل مربوط به افراد و نگرش آن 

عبارتی دومین سطح پذیرش  کند؛ به  یانداز وری، سنگ داشته باشد و هم اینکه با تاثیر منفی خود، بر سر راه پذیرش یک فنا

BIM   سازی  تر سازمان شکل گیرد تا پیاده های پایینباید در میان کارکنان ردهBIM   ها مواجه نشود.  با مقاومت از جانب آن

فتاری و  صورت مروری بر تحقیقات گذشته انجام شده است، قصد دارد به شناسایی عوامل ررو تحقیق حاضر که به از این 

های  تاثیر دارند و از طریق جستجو در تعدادی از پایگاه  BIMبپردازد که در پذیرش کارکنان نسبت به فناوری  یافردی 

 ، استخراج شده است. 20۱۸تا    2000های  فاصله سال تحقیقاتی داخلی و خارجی و به 

سازی سازی اطالعات ساختمان، آمادگی، پذیرش، پیاده مدل واژگان کلیدی:    
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 دارایی با استفاده از مدل مبتنی بر اجزا و مدل اطالعات هبهره وری بهین

 
 4، امیرمسعود صالحی3اسیابرکی ، احسان عبدی2، زهرا دارابی،*1علی بردبار

  
دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی،    -و *  ۱

ali.bordbar.3@hotmail.com  
 

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی،    -2 
zahra.darabi.2468@gmail.com  

  

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی،    -3 
ehsan.abdi.asiabaraki@gmail.com 

 

استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی،    -4
am.salehi83@yahoo.com  

 
 چکيده

سی قرار می دهد.  ربرتحقیق حاضر بهینه سازی مراحل مختلف یک پروژه در صنعت ساخت و ساز و بهبود بهره وری در این حوزه را مورد 

در راستای دست یابی به این هدف، بر اساس تحقیقات انجام شده، روش الگوبرداری با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد مورد بررسی  

دی  ررب قرار گرفته است. اطالعات کلی در رابطه با الگوبرداری شامل اهداف، ایجاد فرصت ها و نوآوری ها، همچنین فواید و خروجی های کا

به طور اجمالی معرفی شده اند. عالوه بر آن شاخص های کلیدی عملکرد به منظور درک بهتر اثر الگوبرداری بر صنعت ساخت و ساز در  

این روش الگوبرداری   ازتوانند حوزه های مختلف شناسایی شدند. مدل های مبتنی بر اجزا و اطالعات دارایی به عنوان مدل هایی که می

عات استفاده کنند و یا اطالعاتی را به عنوان خروجی برای الگوبرداری در پروژه های آتی در اختیار کاربران قرار دهند، معرفی  برای ورود اطال

گرفته است.  و بررسی شده اند. اطالعات ورودی و خروجی این مدل ها، دارای فرمت خاصی هستند که این فرمت نیز مورد بررسی قرار 

ی بر اجزا و اطالعات دارایی به همراه الگوبرداری، می توانند نتایج مالی و اقتصادی، زیست محیطی، رعایت اصول  ناستفاده از مدل های مبت

ن  طراحی و ساخت، احترام به حقوق شهروندان و کارکنان و بسیاری نتایج دیگر را تحت تاثیر قرار داده و به مطلوب ترین شکل ممکن، ای

کرد همچنین فرصت برای نو آوری به خوبی فراهم خواهد شد و سازندگان می توانند ایده های جدید خود  ینتایج را بهبود بخشند. در این رو

 را به صورت کامال بهینه و کاربردی عرضه نمایند. 

 عملکرد   مدل مبتنی بر اجزا، مدل اطالعات دارایی، الگوبرداری، بهره وری، شاخص کلیدیواژگان کلیدی:  
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 آن یابیاطالعات ساختمان و نحوه ارز یسازمدل یا هیمشخصات پا یبررس

 

 4، امیرمسعود صالحی  3، پویان نوشی فر  2، زهرا حاجی اصغری  1سینا شجاعی مقدم

 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت؛ گروه عمران؛   -۱

  دانشکده فنی مهندسی؛ دانشگاه خوارزمی  

sina71m@gamil.com 

 د گرایش مهندسی و مدیریت ساخت؛ گروه عمران؛ ارش  دانشجوی کارشناسی  -2

 دانشکده فنی مهندسی؛ دانشگاه خوارزمی  

zhajiasghari@gmail.com 

 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت؛ گروه عمران؛   -3

 دانشکده فنی مهندسی؛ دانشگاه خوارزمی  

pooyan.nooshifar@gamil.com 

 ی گروه مهندسی و مدیریت ساخت؛ گروه عمران؛ علم  استادیار؛ عضو هیئت  -4

 دانشکده فنی مهندسی؛ دانشگاه خوارزمی  

am.salehi83@gamil.com 

 

 چکيده

  های  پروژه ارائه و طراحی ترسیم، مدلسازی، در تحول ایجاد باعث  که است رویکردهایی از یکی اطالعات ساختمان  سازی مدل روش

  ترین  اطمینان  قابل  عنوان  ، به  ساختمانی  اسناد  ارائه  و  یکپارچه  مدلسازی  یعنی  تفکر  این  که  تاس   لسا   ۱0  به  نزدیک.  است  شده  ساختمانی

  باعث  روش این ها آمار طبق و میگیرد قرار استفاده مورد یافته توسعه های کشور در ها پروژه مدیریت برای روش ترین صرفه به مقرون و

 و  پروژه یک طراحی ی و نحوه ن تحقیق، شناسایی مشخصات پایه ای مدلسازیای زا هدف .می شود ها سازه ساخت در ها هزینه کاهش

  مرتبط عوامل بین هماهنگی و اطالعات ساختمانمدلسازی  اکوسیستم بررسی به منظور بدین .باشد می دقیق های ارزیابی با آن استمرار

یتی نیز فرآیند تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت است  مدیردر شاخه های  .پرداخته شده که به مدیریت طراحی ناب منجر می شود آن با

گراف، اسناد و نمودار نمایش داد تا    شده را می توان از نرم افزار های اختصاصی استخراج و آنها را در قالب  داده  های  طرح  از  اولیه  لذا نمونه

تمامی این فرآیندها، نتایجی را به ما خواهد    .شود  ق میفضایی محق  توپولوژیبستر تصمیم گیری مهیا گردد. این امر توسط مدلهایی به نام  

 .ی شده اندداد که باید ارزیابی شوند. روش های امتیاز دهی و سیستم های ارزیابی عملکر پروژه نیز بدین منظور طراح

ی مدلسازی اطالعات ساختمان، سیستم اکولوژیک، توپولوژی، ارزیابی، امتیازده  واژگان کلیدی:
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با استفاده از  د پارامتریك در متره و برآورد پروژهویکرکارگیری ربه

 سازی اطالعات ساختمان مدل 

 
 3، رضوان بیات2، سعید بیات*،  1وحید امیری

دانشگاه فردوسی    ، دانشکده فنی و مهندسی،نویسنده مسوول: کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت -*و    ۱
 ( v_amiri_hezave@yahoo.comمشهد، )

 

 ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله  -2
(saeedbayat1370@gmail.com ) 

 

 ( rezvan.byt71@yahoo.com) کارشناسی مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفرش  -3          
 

 

 

 

   چكيده
های دو بعدی  شوند. خواندن نقشهدوبعدی خوانده و محاسبه می های  وم متره و برآورد، احجام کار از روی نقشهمرس   در روش

بعدی به منظور محاسبه حجم کار اغلب برای مترورها دشوار و توأم با خطا است. عالوه بر آن در صورتی و تجسم هندسه سه

شود و در نتیجه کل ی جدید در پیمان شوند، محاسبات از سر گرفته میارها ها دچار بازبینی، تغییر و یا مشمول ک که نقشه

دارای   سازی اطالعات ساختمانمدلغالب نرم افزار های  محاسبات مترور باید بازبینی و تصحیح شود. این در حالی است که  

ها به خصوص  پژوهشغلب در بررسی ادبیات موضوع، ا. باشندمی قابلیت استخراج مقادیر از مدل ساخته شده در خود 

سازی اطالعات ساختمان پرداخته شده و راهکارهای عملی برای  یف فواید و مزایای مدلهای داخلی صرفا به توصپژوهش

کارگیری این فناوری مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو با توجه به رواج روز افزون استفاده از نگره مدلسازی اطالعات  به

های مرسوم، در این پژوهش راهکارهای عملی  های این روش نسبت به روشی توسعه یافته و مزیتورهاساختمان در کش

های ساختمانی بررسی و مزایای آن نسبت  سازی اطالعات ساختمان در متره و برآورد هزینه پروژهکارگیری فناوری مدلبه

 شود.  به روش مرسوم معرفی می

 

 ، متره و برآورد پروژه(BIMمان )ساختسازی اطالعات  مدلواژگان کلیدی:  

 

، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و نويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

 ، راست چین( B Nazanin .pt 11نويسنده اول ) حصیلدانشگاه محل ت

 دانشگاه محل تحصیل(، دانشکده و يا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي -2

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده دوم )



 

194 C O N F . I RB I M  

 

در  (BIMاطالعات ساختمان ) یسازنگاشت مدل ره یق یتطب یبررس

 مختلف یکشورها

 
 3، سجاد طاهری جبلی2، محمد یوسفی خرایم*،  1امیرحسین شکوری

 
 دانشگاه هنر تهران   ری ومعماگروه هنرهای ساخت، دانشکده    پروژه و ساخت،  تیریارشد مد  یکارشناس  یدانشجو نویسنده مسوول:   -*و    ۱

Shakuri.amirhosain@gmail.com 
 

   ، دانشجوی دکتری آینده پژوهیپژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین )ع( -2             
Musefi.kh@gmail.com 

 

 رکبیرامی  صنعتی  مهندسی و مدیریت ساخت،گروه مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و دانشگاه  کارشناس ارشد  -3          
sajadtaheri@aut.ac.ir 

 

   چكيده
آن،   یساز نهینهاد یبرا یبه وجود سند  ازیاطالعات ساختمان و احساس ن یسازاستفاده از مدل  رشدنی با شروع فراگ

نگاشت  ره  میشروع به تنظ  کایدانش ساختمان در آمر  یمانند موسسه مل  یو مؤسسات  سیانگل  ا،یچون کانادا، استرال  ییکشورها

BIM آن بدون در نظر    یهات یدر صورت استفاده از تمام قابل  ،ی آورفن   نیا  ودنو نوظهور ب  یدگیچیاند. با توجه به پدهنمو

به صنعت ساخت اضافه نخواهد شد بلکه صرفا بر بار   یموارد، نه تنها منفعت ریو سا ی علم ،یرساختی ز یگرفتن کمبودها

و کشف موارد    نهیزم  نیا  رکشورها د  گرید  یهانگاشت ره  یقیتطب  یرسش برپژوه  نیها خواهد افزود. هدف اپروژه   یانهیهز

  یفنآور  نی فرآهم گردد و ا  رانیا  در  BIMنگاشت  نگارش ره   یجامع برا   ییالگو  جادیا  ی نهیها است تا زمدر آن   تیاهم  زیحا

: بندیترت  نیکشورها  به ا  ریادر س  BIMنگاشت  موجود در ره   یدیموضوعات کل  نی. پرتکرارترابدیدر کشور توسعه    یبه درست

و درک منفعت    یر یبکارگ  یبرا   قی، تدارکات، تشوو تبادل داده   ندهایو تعامل، فرآ  یراهنماها، رهبر  نیو آموزش، تدو  جی»ترو

 .«یسنج  تی و ظرف  یر یپذامکان   ،BIMحاصل از  
  

  BIM  یر یبکارگ  ،ینگاشت، طرح راهبرد اطالعات ساختمان، ره   یسازمدل واژگان کلیدی:  
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( و مدلسازی اطالعات ساختمان CADمقایسه طراحی مبتنی بر کامپیوتر )
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 رشته معماری، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران،   : استادیار، دکترای تخصصی،*
Email: pheydari50@gmail.com  

 

 

 

 

   چكيده
طراحی و  سیر تحول طراحی و ساخت پروژه ها در صنعت ساخت و ساز از تاثیر روزافزون فناوری کامپیوتر بر روند    ررسیب

ترسیم نقشه ها در قدم اول و سپس فرایند ساخت و نگهداری پروژه ها در قدم های بعدی حکایت دارد. این تحقیق با  

، سعی دارد یک مقایسه بین BIMتا   CADت وساز از ساخ هدف بررسی این روند و سیر تحول تکنولوژیکی در صنعت

انجام   (BIMمدلسازی اطالعات ساختمان )و رویکرد هوشمندانه  CADابزارهای طراحی و ترسیم دوبعدی و سه بعدی 

 های مختلف نتایج بررسی ها نشان داد که هدف سیستم داده و تفاوتها، امکانات و چالشهای این دو را بررسی نماید.

CAD پروژه بوده، درحالیکه تفکر مبتنی بر طراحی از گرافیک انتزاعی دایجا BIMر فلسفه پیچیده و نیازمند تغییر د

  روند  بر  آن  بنیادین  اثر  ،CADنسبت به   BIM مزایای  مدیریت داده ها می باشد. همچنین مطالعه نشان داد که بزرگترین

  دانشجویان  به واقعی، طور به درس کالسهای به اختمانس اتاطالع عالوه بر این، ورود مدلسازی. طراحی و ساخت است

استفاده می کنند طراحی   CAD از که کسانی به نسبت سرعت بیشتری باشوند و  بهتری معماران تا خواهد کرد کمک

 کنند.

 

(، طراحی هوشمند، فرایند  CAD(، طراحی مبتنی بر کامپیوتر )BIMمدلسازی اطالعات ساختمان )واژگان کلیدی: 

   ی و ساخت.طراح
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Results and Discussion 

In this paper at first common process of risk management was reviewed this process mainly is 

including of identifying & risk analysis, respond to risk and monitoring risks and their responses results. 

By knowing BIM and its uses and reviewing traditional reviewing challenges, It has become clear that 

BIM can help in risk management so in next step some proposed framework for using BIM in risk 

management process was observed. BIM can play an important role in identifying risk by using 3D, 4D 

model, laser scanning, visualization, etc. and responding to risks by using some BIM uses like 

3Dmodels, engineering analysis, Quantity take off, 3D coordination and etc. also BIM can help in 

monitoring risk by using a comprehensive data base included of 4D model and risk information in that. 

So BIM can increase accuracy and speed of implementing risk managements in projects. For next 

researches a combination of these frameworks like what is demonstrate in Figure 1 can be used in 3 

projects in order to form a more useful and comprehensive framework for using BIM and related 

technologies in risk managements process. 

Figure 1-Result and Discussion 

 

  

Risk 

Process

Risk 

Categiries

Identify & 

Analysis

Respond

Monitor

BIM Risk

ICP Risk

1. Client-related risk

2. Technical risk

3. Management risk

4. Legal risk

5. Financial risk

1. Technical Risk

2.Contract Risk

3. Management Risk

4. Partners Risk

5. Employees Risk

6.Political Risk

7.Legal Risk

8.Economic Risk

9.Environmental Risk

10.Construction Risk

11. Social Risk

ICP Risk

BIM Uses
1.3D,4D Model (Making RBM)
2.Visualization
3.Design Reviews
4. 3D Coordination

BIM Uses
1.Design Options Analysis
2.engineering simulation
3.Engineering Analysis
4.Database Information 
Management
5.Clash Detection
6.Cost Estimation
7. Using model in Prefabrication
8.Change Management
9. Safety and HSE Analysis

BIM Uses
1.Existing Conditions Modeling
2.3D Coordination
3.Clash Detection Report
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 Table 1- Result of the survey 

 

Methods 

   To identify the impact of using BIM in risk management, a systematic review was conducted. This 

method was selected because it synthesizes the research evidence by systematically adhering to 

journal articles for conducting the review. For finding the most related article keyword like BIM for 

Knowledge areas, Risk management and BIM risk management, etc. searched was done in Scopus 

and google scholar and any article introduced a new framework for risk management stages using 

BIM was examined. The research steps is shown in Figure 2-Article Method 

 

General Risk 

Management Process

Risk Management 

Challenges

BIM & Risk 

Management

Concluding From Researches and 

Suggesting BIM Uses Related to 

Risk Management Steps
 

Figure 2-Article Method 

  

 Investigation item Very 

agree (5) 
Agree(4) Neutral(3) Disagree(2) 

Very 

Disagree(1) 

Mean 

Score 

1 
It is necessary and useful to integrate 

construction risk knowledge and BIM 
19% 43% 31% 3% 0% 3.66 

2 

The system can assist a user in identifying 

the construction processes and the 

potential risks of the monitoring objects 

21% 60% 19% 0% 0% 4.02 

3 
The system can assist a user in analysing 

the risk factors and risk paths 
28% 52% 20% 0% 0% 4.08 

4 

The system can assist a user in taking 

risk/event precautions to prevent the 

occurrence of an accident according to the 

risk path 

14% 45% 41% 0% 0% 
3.73 

5 The 

5 
The system can improve the risk analysis 

decision-making 
24% 63% 13% 0% 0% 4.11 

6 
The system helps reduce the risk events 

on construction sites 
3% 18% 29% 34% 16% 2.58 

7 
The system facilitates the learning process 

and improve the learning performance 
38% 56% 6% 0% 0% 4.32 
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Figure 3- triangular concept model 

He suggests to make a 4D model in first step to see the whole construction stages in this model then 

using the common categories existed for identifying risks then “each risk was analysed manually and the 

best mitigation measures for that risk were investigated using the most appropriate methods. In this process, each 

risk’s information was stored in the database and a link was established between the risk data and BIM.”(Zou et 

al., 2019) this work flow is shown in Figure 4- 

 

Figure 4- Framework and Data Flow of yang Proposed System 

In Ding’s article “an ontology-based methodology for construction risk knowledge management in 
BIM environment is proposed, and the related risk knowledge is organized semantically and 
dynamically linked with the specific building objects in a BIM environment. The methodology 
facilitates the knowledge reuse during the construction risk analysis process for risk knowledge 
management tool”(Ding, Zhong, Wu, & Luo, 2016). 
in other word, he has recommended to enter related construction risk knowledge and documents 
to3D components in a BIM environment so that if a person check component information can see and 
review any risk related to that component in order to validate this approached he has use that in one 
project then for extending result beyond whole project he has used a questionnaire survey to acquire 
the opinions from more experts Table 1- Result of the survey is showing his main result from questionnaire: 



 

  203 O N F . I RCB I M  

 

Ganbat in his article has done a cross systematic review in 4 step as is shown in Figure 5-ICP risks and 

BIM risks. The first step of the review was to identify (1) ICP202 risks After that, the review focused on 

identifying (2) BIM-related risks and grouping them into risk factors Next, (3) common risk analysis 

which could be used to address ICP risks. The fourth step of the review identified (4) BIM uses as 

highlighted in BIM guidelines and standards. All of the information in these four reviews formed a 

matrix, intended to discover (5) BIM tools in dealing with ICP risks and (6) common risk analysis and 

management techniques in addressing risk factors of BIM. Last, the results of a two-dimensional review 

of the matrix were discussed.(Ganbat, Chong, Liao, & Lee, 2018). 

 

 
Figure 5-ICP risks and BIM risks 

The result of this article was “61 ICP risks, 16 BIM-related risks, 40 risk analysis and management 

techniques, and 25 BIM uses that are related to scope in addressing risks in BIM_enabled ICPs. A cross-

systematic review approach was successfully conducted for a comprehensive review of addressing risks 

in BIM-enabled ICPs compared to a typical critical review based on a single subject. This highlighted 

and examined (a) potential risk analysis and management techniques and research gaps in addressing 

BIM-related risks, and (b) potential BIM uses and research gaps in addressing ICP risks” yang in his 

article has surveyed BIM and BIM-related technologies for managing risks. He has mentioned  BIM, 

Knowledge based system, Automatic rule checking, Safety risk management through reactive IT-based 

safety systems like Database technology, Virtual reality, 4D CAD, Geographic information systems and 

Proactive IT-based safety systems as technologies can be used in process of risk management.(Zou et 

al., 2017). 

yang in another article at 2018 has introduced a new framework for the BIM based risk information 

management system.” In order to develop a BIM-based risk information management system, this paper 

proposes a “triangular” concept model as shown in Figure 3- triangular concept model. for clarifying the 

relationship between RBS, WBS and BIM.”(Zou, Kiviniemi, Jones, & Walsh, 2019). 

He believes that “existing risk management techniques such as RBS can be integrated into BIM for 

risk identification, visualization and information management and the proposed framework can support 

the development of BIM based risk management software.” (Zou et al., 2019). 

 
202 International Construction Project 
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Figure 6- Mapping possible BIM uses for managing the constructability risk 

After making this framework, he has tried to verify it by implementing this framework in 3 company 

and Figure 7-using risk-BIM uses matrix in company A is showing result of managing risk by this frame work in 

one of these companies. 

 

Figure 7-using risk-BIM uses matrix in company A 
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As it is mentioned above from different articles there are main barrier for risk management process 

including cultural beliefs and lack of knowledge and experience. 

 

What is BIM and its uses? 

Construction projects are becoming much more complex and difficult to manage. One complexity 

is the reciprocal interdependencies between different stakeholders, such as financing bodies, authorities, 

architects, engineers, lawyers, contractors, suppliers and trades. As a response to the increasing 

complexity of projects, information and communication technology [ICT] has been developing at a very 

fast pace. During the last decade, a major shift in ICT for the construction industry has been the 

proliferation of Building Information Modelling [BIM] in industrial and academic circles as the new 

Computer Aided Design (CAD) paradigm. (Bryde, Broquetas, & Volm, 2013). Succar has listed BIM 

uses based on a designed framework. Table 2-BIM Uses is Summary of this list. (Succar, Saleeb, & 

Sher, 2016)  
Table 2-BIM Uses 

Uses Category Some Example 

Capturing and Representing 2D Documentation, photogrammetry ,3D Detailing 

Planning and Designing 
Conceptualization Lift Planning, Construction Planning 

Operations Planning, Demolition Planning 

Simulating and Quantifying 

Accessibility Analysis,  Reflectivity Analysis, Acoustic 

Analysis, Risk and Hazard Assessment,  Augmented Reality 

Simulation 

Constructing and Fabricating  

3D Printing,  Construction Logistics, Architectural Modules 

Prefabrication, Mechanical Assemblies Prefabrication,  

Casework Prefabricate 

Operating and Maintaining 
Asset Maintenance, Handover and Commissioning, Asset 

Procurement 

Monitoring and Controlling Building Automation, Performance Monitoring Field BIM 

Linking and Extending 
BIM/Spec Linking , BIM/IOT Interfacing, BIM/ERP Linking, 

BIM/PLM Overlapping, BIM/FM Integration 

 

 

How BIM can ease risk management process? 

Veerasak in his article has proposed a framework that “was designed to assist both owner and 

contractor in managing risk by exploiting BIM uses. Not only does it offer appropriate BIM uses for 

each construction risk, but it also provides a guideline to implement BIM uses in the risk management 

process. (Likhitruangsilp, Malvar, & Handayani).Figure 6- Mapping possible BIM uses for managing the 

constructability risk shows the risk-BIM use matrix. As can be seen, the constructability risk can be found 

at the row wise and along with that in the right side are the BIM uses that can be applied to manage 

it”(Likhitruangsilp et al.) 
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Challenges in Risk Management Process 

some challenges in the above process are: (1) in-time knowledge capture and analysis, (2) the 

management of multidisciplinary knowledge and experience, and (3) effective communication 

environment. Valuable knowledge and experience are gained from previous projects and this can be 

used to contribute to future work. In this case, the effective management of this large database of human 

knowledge and experience, as well as flexible and accurate data extraction, become a precondition for 

the success of risk management. As the project is handed over from designer to contractor, and then 

from contractor to the client, people will normally leave the project after completing their tasks and 

large amounts of risk information may be lost if it is not properly recorded and communicated to other 

project participants. (Kazi, 2005). 

Contractor attitude and culture make an important role in implementing risk management. Some 

specific project specially the large ones are only done by government so many contractors do not have 

any experience about risk of large projects on the other hand Many people believe that it is not 

affordable to spend money and time on risk management process and if anything happen then we will 

solve it so Risk management is not a priority in management strategy.(Liu, Li, Lin, Nguyen, & Systems, 

2007) Julinda in his article has done a systematic review on barriers of risk management then he has 

ranked them. His findings is summarized in Table 3:(Industry) 

Table 3-Risk Challenges 

No. Column2 

1 Unsupportive culture 

2 Lack of information and knowledge 

3 Lack of practical experience 

4 Lack of policy and procedures 

5 Lack of expertise to lead RM team 

6 No guidelines on the standard procedure of managing risk 

7 Lack of organization support 

8 Lack of money 

9 Difficulties in interpreting the results 

10 Lack of transparency among stakeholders 

11 Lack of political, financial. stability 

12 Lack of time 

13 Lack of cooperation and commitment among construction team members 

14 Availability of resources 

15 Not enough historical data 

16 Lack of formal risk management 

17 Lack of joint risk management 

18 Insufficient ongoing project information for decision making 

19 Multiplicity of variable factors in construction projects 

20 Communication and transparency with project stakeholders 
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In 3rd step individual project risks for further analysis or action by assessing their probability of 

occurrence and impact as well as other characteristics will be prioritizing then in step 4 The process of 

numerically analyzing the combined effect of identified individual project risks and other sources of 

uncertainty on overall project objectives will be done. Step5 is The process of developing options, 

selecting strategies, and agreeing on actions to address overall project risk exposure then in next step 

The process of implementing agreed-upon risk response plans will be done finally the last step is The 

process of monitoring the implementation of agreed-upon risk response plans, tracking identified risks, 

identifying and analyzing new risks, and evaluating risk process effectiveness throughout the project.  

Besides PMBOK some articles like Yang Zou in his article about risk management stated that 

“Based on a review of the literature, expert interviews, and the authors’ own experience, the current 

general risk management framework used in the UK AEC industry is summarized in Figure 8-long-term 

risk management strategy and process The framework prescribes a long-term risk management strategy and 

a process that allows participants to work collaboratively to manage risks in a systematic way. The core 

philosophy of this method, defined in the Risk Mitigation Model, is that the main scope for identifying 

and mitigating risks should be as early as possible, especially in the design or planning phases, which 

is regulated in the UK’s Construction Design and Management (CDM) Regulations 2007. Ideally most 

of the foreseeable risks should be designed out during the planning or design stages, and the residual 

risks should be managed during the construction and subsequent phases”.(Zou et al., 2017). 

 

Figure 8-long-term risk management strategy and process  
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Figure 1- Project Risk Management processes 
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Introduction 

AEC industry suffers from many complex problems, which make the achievement of the 

construction and reconstruction processes more difficult. (Enshassi, Hamra, & Alkilani, 2018) Building 

Information Modeling (BIM) is an innovative technology and process, which transformed the way of 

pre-construction, design, construction and post-construction of a building project. (Eastman, Teicholz, 

Sacks, & Liston, 2011). In any construction project, risk management is a very knowledge intensive 

process. The probable risks are identified by experts through the risk evaluation exercises based on their 

individual expertise and available design information (i.e. 2D construction drawings). Having identified 

the possible risks, relevant preventive(Zou, Kiviniemi, & Jones, 2017). In this context, this paper 

attempts to review frameworks for risk management in BIM environment. 

Risk management process 

Project Risk Management includes the processes of conducting risk management planning, 

identification, analysis, response planning, response implementation, and monitoring risk on a project. 

The objectives of project risk management are to increase the probability and/or impact of positive risks 

and to decrease the probability and/or impact of negative risks, in order to optimize the chances of 

project success.(Larson & Gray, 2015). Error! Reference source not found. provides an overview of t

he Project Risk Management processes based on PMBOK point of view. 

According to PMBOK in step 1 the process of conducting risk management activities for a project 

should be explained then in step 2 individual project risks as well as sources of overall project risk 

should be defined, and their characteristics will be documented. 
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Building Information Modelling Application in  Risk 

Management Process 

 

Majid Parchami Jalal1 marked (), Aida Mahdian2 

 

 

 

Abstract  

AEC203 industry faces a lot of issues and problems which result in time extension, increasing 

cost or lower quality. Risk management is one of the remedies for these issues and one of the 

main knowledge areas in project management. it can remove the barriers and make some 

chances to meet project objectives. There are some issues prevented risk management success 

in projects or not gaining adequate results from it.  

Implementing BIM in construction may provide project team with benefits result from a lot of 

BIM related uses. These uses are helpful in whole project management fields like cost, time 

and risk management so they can help identifying risks and responding to them much easier 

and more efficiently. in this article general risk management process will be reviewed then 

some methods about using BIM in risk management process will be discussed. Finally, these 

frameworks will be used to proposed BIM uses related to risk management stages. 

Keywords: 

AEC Project, Risk Management, Building information Modeling, BIM-based risk management  
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Successful project and organization managers have found that BIM is very effective in projects and 

increases productivity of human resources and accelerates project implementation. Thus, many attempts 

have been made for successful establishment of such systems and their utilization. Paying attention to 

the execution structure of large projects that are most in the form of a consortium of well-known 

companies and organizations, and the process model of project implementation, the significance of 

using such systems becomes clear. Regardless of achievements and status of such systems in the 

organizations and projects, the experience of establishing information systems has been shown.  

 Conclusion 

 
The aim of this study was reviewing the recent studies conducted in the field of applying BIM in 

improving HRM. After studying the relevant articles, benefits and basic challenges in applying this 

philosophy have been discussed. Mutual communication of BIM concept with basic concepts of 

production sources in the field of management, has been one the most important challenges of recent 

studies. One of the main sources of production is human resources, which has a major impact on the 

output of civil projects. In this paper, HRM has been introduced and its utilization in the construction 

industry has been examined.  

In the construction industry, productivity is evaluated at various levels and for different objectives. 

Considering that the construction industry operations are more influenced by human resources 

performance, productivity at different levels of activities is related to human resources productivity, 

which its input is the amount of labors’ working hours and its output is the amount of progress of an 

activity. One of the most important issues in construction projects, is productivity, which leads to 

reduced costs and desirable use of resources. As planning before starting the project has a great impact 

on project performance, increased productivity has also a 35 percent impact on project costs. 

Considering human resources productivity in construction projects, improving human resources quality 

makes the work agent- particularly construction- more skilled and experienced, and also improves their 

knowledge. In the construction industry, productivity is evaluated at different levels of details and in 

order to achieve different objectives.  

According to these explanations, reviewing the studies conducted in the field of BIM mutual impacts 

and HRM can be important in different aspects; perhaps the most important of which is the possibility 

to enhance human resources productivity using BIM tools and/or using BIM character through 

appropriate HRM. Hosseini and colleagues (2018) examined the impact of data obtained from BIM on 

Facility Management. Although this article does not pay attention to HRM directly, human resources,- 

as one of the key productive tools- can be considered as another one of the three facilities addressed in 

the mentioned article. In this paper, despite various restrictions mentioned, a matric has been designed, 

in which it is shown that BIM output information can be used as data for better management of facilities.  

Reviewing the related articles and summarizing them, it is observed that so far BIM effectiveness on 

HRM has not been examined well. Thus, by examining the research gap in this area, the following 

actions can be recommended for future studies: 

• It is suggested that future studies conduct a research by the aim of optimum design using BIM 

or by considering HRM that has a significant impact on human resources’ return in the 

construction industry.  

• It is suggested that future studies assist in reduction of human errors and to present solutions 

for their optimal management in the construction industry using BIM.  

• It is suggested that future studies present a framework to improve HRM by the use of BIM in 

urban construction projects.  
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The construction industry is known as one of the largest and most challenging industries all over the 

world, and besides consuming a large part of national resources of countries, they play a significant role 

in GDP of countries (Madseli and Aljibouri, 2009). The construction industry needs to spend money 

and accept high risk, and is influenced by many factors (including controllable and non-controllable 

factors). At all stages, stakeholders of construction projects can attempt to optimize benefits and to 

reduce costs and time of the project. In order to achieve this aim, one of the opportunities and solutions 

is increasing productivity of the construction process (Nasirzadeh et al. 2011).  

HRM is focused on policies, measures, and systems effective on factors such as staff behavior, 

attitude, and performance (Nou et al, 2000). HRM is a strategic approach to absorb, develop, manage, 

motivate, and achieve the commitment of key sources of the organization (Armstrong, 1993). HRM is 

a process that has four tasks of absorbing, developing, motivating, and maintaining human resources 

(Desens and Robins, 1988). HRM means understanding the significance of human resources of an 

organization. In fact, growing and improving the capabilities and organizing human resources of an 

organization are toward achieving organizational objectives in terms of HRM. This managerial level is 

very effective on organization failure and success (Hashemi and Pouraminzade, 2011). Fani and 

colleagues in 2014 presented an article titled BIM4D in managing civil projects. It reviews the 4D 

modeling of building in BIM-based planning. In a case study, a 4D structural model of an 

administrative-residential tower is developed. Moreover, BIM-based planning is entered the model and 

integrated, and finally, through analyzing and doing interviews about applications, benefits, and barriers 

to BIM and its tools, the results are presented. Benzakaria and colleagues (2013) reviewed BIM usage 

in the Malaysian construction industry with a qualitative approach. They reduced people resistance to 

change, using BIM. Malaysian construction practitioners have some problems in implementing BIM, 

because they don’t know where, when, and how to start. Resistance to change by people worsens the 

current status. In order to reduce people resistance, some strategies such as developing a new BIM unit 

and training programs were utilized (Maurer, 2010). HRM tasks include (Hozni, 2008): 

• Job analysis  

• Job design and grouping 

• Human resources planning 

• Recruitment 

• Human resources information system 

• Setting up working relations among 

staff 

• Socialization 

• Evaluating staff performance 

• Staff salary  

• Discipline 

• Search in human resources jobs 

• Safety and health 

• Human resources rew

 

Productivity is known as one of the economic and management concepts, which simply is the rate of 

output per unit of input (Cottrell, 2006; Portas & AbouRizk, 1997). Outputs can include the volume and 

amount of the produced product, and the denominator -inputs- can include production factors such as 

raw material, staff hours of labor, machines, etc. (Adel Azar et al. 2012). Productivity can be examined 

generally and partially. Partial analysis of productivity is focused on a specific activity of the project, 

and general analysis of productivity is focused on whole of the project (Hanna, 2001; Hanna et al. 2008). 

The decision to use BIM is more commercial and business. Maintaining or enhancing the competitive 

position in the market, alignment, and strengthening commercial activities are among the reasons stated 

by business managers in defense of using BIM. For successful use of BIM, necessary measures should 

be done to match this system with society culture in the form of a cultural-transformational strategy 

(Smith and Taradief, 2007).  
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Features of cost prediction have been placed in the BIM software by default. In addition, the amounts 

of materials can be extracted and changed automatically and with high sensitivity toward negligible 

changes (Abedini and McNoun, 2014). BIM implementation method is based on regular reforms, 

instead of strong and momentary corrections, and gradual and not revolutionary evolution is the factor 

of success. As it is seen in Table 1, BIM has many benefits: 

Table 1.Benefits of BIM in various project phases (Ziaee, 2015) 

Phase Benefits 

Before construction The benefits of conceptual design, feasibility and design 

Increasing the quality and performance of the building 

Increasing coordination among project agents through integrated project management 

method 

Design More precise and early display of designs 

Making automatic changes when reforming the plan 

Developing coordinated and precise 2D maps at any time of design stages 

Early coordination among designing in various fields 

Facilitating the examining and supervision compatible with the plan objectives 

Extracting construction costs when designing 

Increasing plan productivity in terms of energy efficiency and sustainability  

Production and 

construction 

Utilizing the design model as a basis for manufacturing components 

Quick response to changes in design  

Finding mistakes and omissions in the design before reaching the construction phase 

Developing coordination among design and construction program 

Better implementation of pure construction techniques 

Coordinating supplies with design and construction  

After construction Better project delivery by the beneficiary and employer and more accurate information 

transfer 

Better project management and operation 

Integration with project operation and management systems 

 

 

In fact, using BIM technology makes significant savings in the costs (economic benefits of BIM). 

To ensure cost reduction due to this cooperation, we should know who has the most shares in inclusion 

of the correct process of virtual design and construction (VDC).  

Different people are employed in various projects. Savings from a civil project is totally different from 

that of a construction project. These issues should be considered when taking into account supply chain 

from the owner to the head-contractor, sub-contractors and material suppliers. Before concluding a 

contract, all savings from efficient design will be returned to the owner. After concluding the main 

contract and various sub-contracts besides it, now it turns to the agreements show that who is the 

beneficiary of time and cost returns. According to this description, a review of studies conducted about 

BIM mutual impacts and HRM can be significant from different aspect, the most important of which is 

the possibility to improve human resources productivity through using BIM tools or using a BIM 

character through appropriate HRM.  

 

Simultaneous consideration of HRM and BIM 
One of the most important questions about utilizing BIM is the possibility of interacting this concept 

and tool with other basic concepts in the design and construction phase of civil projects. One of the 

most important factors is appropriate use of available human resources in the workshop and in fact, its 

optimal management. At first, the position of HRM concept in the construction industry should be well 

identified.   
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process of presenting equipment. Shahhosseini and colleagues in 2014 presented a definition for 

HRM. They have defined administering policies and steps required for implementing a part of 

management responsibilities as the objective of HRM, which has a close relationship with various 

aspects of work force operation. Three subsets of organizational planning, recruitment, and team 

making can be studied in HRM that sometimes is one of the subsets of resources management.  

Sa’dat in 2007 defined HRM. Identifying, selecting, employing, and training human forces are items of 

HRM nature that are used to achieve organizational objectives. HRM variable was more seen in the 

field of governmental management, and debates related to BIM were more in the fields of architect and 

civil engineering. Moreover, according to theoretical principles and previous studies, it can be said that 

previous researchers have not studied this issue specifically. However, several studies have been done 

about HRM and BIM separately and accompanied with other variables. Next section justifies the 

methodology adopted for this study. 

 

Research Methodology 

 
Research methodology is a way of accepting or rejecting a research proposition. In other words, 

research methodology provides the framework of exploratory operations or measures to achieve 

research objectives, to test the hypothesis, and to answer research questions (Bazargan, 2002).  

The present study is a literature review, in terms of objective. The purposes of this study are firstly 

evaluating the need to examine the impact of applying BIM to improve HRM of urban construction 

projects, secondly this study examines the theories related to BIM and HRM theories; and thirdly it is 

a context for doing a scientific research. Given these aims, the present study is considered as a literature 

review. Through literature review, one can present a better definition of the problem. Even in non-

literature review researches, researchers have to use literature review in their studies. In this category 

of researches, the researcher should review the literature related to the subject of study. Consequently, 

literature review method should be used and the obtained findings should be registered and keep in an 

appropriate tool such as a check out list, table, and registration form; finally, they should be classified 

and utilized. Literature review method includes reviewing available articles and books, asking the 

experts, etc…. (Doas, 2010). Next section illustrates the qualitative analyses performed on the literature 

reviewed. 

  

Data Analysis 

 
In this paper, data analysis is presented in two different sub-sections of “the benefits of using BIM” 

and “simultaneous consideration of HRM and BIM” as follows. 

 

The benefits of using BIM 

 
BIM has many benefits for contractors, which makes them willing to use it. The cost of this job is about 

0.1 to 0.5 percent of the project cost; such that designers are encouraged to transform 2D CAD maps 

into BIM, at their own expense. Even if at the beginning of the project a BIM model is provided to the 

contractor, still designing a separate version by the contractor is justifiable; because the focus is on the 

design process in the model designed by the designer. It should be noted that the executive model meets 

the contractor’s need through focusing on the construction process (Nafaspour, 2011).   
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some attempts have been made to enhance BIM in various aspects. A set of modeling standards and 

instructions has been developed to create an effective model of management and relations among BIM 

users. In addition, several construction companies have tried to nurture BIM specific human resources 

at all stages of construction.  

Lu and colleagues in 2016 presented an article titled financial decision making in the form of 

construction projects based on 5D BIM. They pointed out that human resources in BIM- as a parameter 

that should be examined carefully- affects financial decisions. Moreover, this paper suggests a 

methodology framework based on BIM to analyze cash flow and project financing. This framework 

examines various contracts and maintenance for estimating cash flow and cash saving patterns for 

human resources, equipment, and materials to measure cash flows more precisely.  

Show and colleagues in 2015 presented an article about adaptive review of BIM implementation in 

the construction industry. Their findings show that: (1) BIM case studies in the scientific journals 

indicate a high level of BIM implementation in practice; (2) BIM initial development in infrastructures 

can refer to available BIM experience in the construction industry; and (3) BIM adaptive analysis in 

infrastructures and buildings, highlights supporting the use of new BIM, improving traditional project 

management, and transformation of project delivery method. 

Lee and colleagues in 2015 addressed the issue of project management innovations based on BIM. In 

this article, they stated that developing and applying BIM is accompanied with benefits for the 

construction industry. However, some problems such as lack of good cooperation and lack of skilled 

workforce in BIM are serious. Considering this issue (manpower) and human resources growth in BIM, 

they have addressed creativity and innovation in project management.  

Choi and colleagues in 2014 examined the development of discharge law monitoring system based 

on IBM for tall and complex buildings. They have examined case studies about reviewing the BIM 

regulatory system and the possible mechanism of this process through analyzing discharge regulations, 

in order to achieve this objective. One of the mechanisms used based on BIM, is experts in the field of 

BIM.  

Kim and colleagues in 2014 analyzed the status of using BIM and its improvement in the interior 

architecture. In this article, they address two important issues in this field. The first one is customer 

satisfaction that is lower than normal level in the interior design architecture. The second issue is experts 

in enhancing BIM application in the interior design architecture offices in terms of economic feasibility. 

They consider BIM wide and stable acceptance in the interior design offices subject to specialized 

human resources. Mitinen and Paula (2014) presented an article titled “Beyond BIM utopia: BIM 

implementation and development approaches”. In their paper, BIM refers to the combination of a set of 

technologies and organizational solutions, expected to increase inter-organizational and disciplinary 

cooperation in the construction industry and improvement of design productivity and quality, resources 

management, and building construction and maintenance. In this article, at first verbal advertising 

aspects of BIM implementation has been analyzed, known as BIM utopia. Secondly, BIM 

implementation promotion views have been analyzed.  

Azemati and Javaheri in 2015 addressed BIM in the management of construction projects. BIM is the 

process of developing a computer model to simulate planning, design, construction, and 

implementation. The obtained model from BIM is a digital model rich in data, object-oriented, 

intelligent, and parametric, that each of its visual outputs and data are used for meeting various needs 

of expert users. Such that, the user can extract and process its required data and views from BIM model, 

and consequently has access to the information related to decision making and enhancing the   
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resources, each of which has their specific inputs and outputs. At the best output conditions, all of 

these processes can have an appropriate human resource structure, skilled and productive workers, 

culture, individual benefits, organization, society, relevant rules and regulations, and staff satisfaction 

(Ahmadi, 2010). 

 Building Information Modeling (BIM) 

BIM is a developing information area, which includes many fields of knowledge in architect industry, 

engineering, construction, and operation (Bilal & Succar, 2009). It is an approach obtained through 

information technology, and includes applying and maintaining a digital model of all building 

information in different phases of project lifecycle in the form of a database (Ning Gu & Kerry Lon, 

2010). BIM as a process presents a new approach of design, construction, and facilities management. 

This concept is not a kind of software, but it is a human activity that finally leads to large process 

changes in the construction (Chuck Eastman, 2011). BIM is an innovative way for project management 

and is the symbol of technology and development. Using it, will increase the accuracy and cooperation 

of the project team, it will also lead to cost reduction, better time management, improving relationships 

and clients and stakeholders, and increased profitability (Abedini & Shakeri, 2014).  

The construction industry’s lifecycle includes several stages in order to successfully deliver the 

project stakeholders of each phase should interact with each other and act coordinately. Therefore, an 

integrated system is required to manage all project activities. Project Management Information System 

(PIMS) has been developed and used as an information system for managing construction projects. 

However, there are no specific criteria for classifying PIMS, and its management is based on 

information in the form of text or file, and finally this issue leads to very low usability of information. 

With recent advances in information technology, the progress of a construction project is already 

simulated in a virtual environment by BIM. Using this system, planning work processes is performed 

more precisely, and its probable problems are identified before construction (Suh, 2013). The BIM has 

called them to share their knowledge during project lifecycle, with the collapse of old boundaries among 

different parts of the project. It increases productivity during project lifecycle, through integrating the 

experiences of active experts in the field of construction, installation, and operation (Chuck Eastman, 

2011). In order to use BIM capabilities to compensate the lags of the construction industry, a strong 

understanding of the way of implementing BIM decisions by participants and the influence of these 

decisions on the related factors is so significant (Dong Ping Cao et el. 2016).  

 

 Experimental Background 

 
Martinez and colleagues (2018) addressed BIM and improved safety management. In their paper, the 

literature on BIM and construction safety has been reviewed to discover useful findings and the gap in 

knowledge for future studies. The main result shows that the increasing growth of BIM in architect, 

engineering, and the construction industry (AEC) is changing the safety method. Potential safety 

hazards can be identified automatically and the relevant preventive methods can be used by an 

automatic method. Teo (2016) in an article has addressed determining productivity and safety 

indicators using BIM. Human resources status is one of the indicators of productivity and safety 

addressed by him. Joe and colleagues in 2016 analyzed BIM strategy design through internal 

construction companies with focus on using BIM in the projects from 2009 to 2015. In South Korea,   
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BIM as a digital rich building modeling tool is attracting the attention of architects, engineers, and 

building managers, due to their ability to improve the relations among various stakeholders involved in 

different stages of project lifecycle (Ping Bo Tang et al, 2010). The aim of this study, is reviewing the 

related literatures in the fields of HRM and BIM and examining impact of these two issues on each 

other in the literature. 

Literature Review 

Theoretical Background 

For a better understanding of each topic, reviewing its related literature and studies is necessary. 

Here, a review of resource management concepts, HRM, its definitions and requirements is provided 

and also a part of BIM literature, its benefits and capabilities, and studies conducted in this regard are 

presented. 

 

Resource Management 

 

Generally, the resources required for a civil project include time, capital, cost, human resources, 

machines, equipment, and construction materials (Shahhoseini et al. 2014). In this article, HRM is 

considered as one of the key factors and resources of construction. In fact, HRM is using human force 

to achieve the objectives of the organization and includes operations such as recruitment, training, 

salary, and organizational relations. In other words, HRM is subject to time, which maximizes staff 

performance in serving employer strategic objectives. HRM tries to find the way of managing people 

in organizations and is focused on policies and systems.  

Human Resources Management (HRM) 

 

In definition, the aim of HRM is managing policies and measurements required for operationalizing 

a part of management tasks. It depends on some dimensions of work force operations. HRM is 

sometimes a subset of resources management, and can be addressed in three topics of organizational 

panning, recruitment, and team development (Shahhoseini et al. 2014).  

Four processes of HRM include:  

− Human Resources Planning (HRP): identifying and documenting project roles, responsibilities, 

and reporting and communication.  

− Employing members of the project team: obtaining the personnel required for allocation and 

working on the project.  

− Developing project team: developing individual and group skills to enhance project 

performance.  

− Project team management: tracking the performance of team members, motivation of team 

members, providing on-time feedback, problem solving, and conflicts, and coordinating 

changes to help the enhancement of project performance (Showaleb, 2008).  

These processes have various requirements, including recruitment, supply and adjustment of human 

resources, salary and benefits, training and improvement, maintaining and applying human   
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Introduction 

Despite the high volume of construction projects in developing countries, considering Building 

Information Modeling (BIM) implementation, it is far behind them. One aspect that has not been 

seriously considered in BIM knowledge is Human Resource Management (HRM). HRM considers 

human aspects of management and considers them as an important factor in achieving the goals of 

organization and management. That’s why nowadays human resource is one of the vital directions of 

organizations (Azemati and Javaherpour, 2015). 

The aim of HRM is managing policies and measurements required for operationalizing a part of 

management tasks, which improve effective participation of project team and staff in the organization, 

and also assist better performance of the organization to achieve its objectives. The manager plays a 

significant role in empowering the staff (Doaei, 1998). An empowered organization is an organization 

that its managers act as educators and help the staff to solve the problems; therefore, the work force 

accepts more responsibility (Doller and Dan Sirio, 1995). In today’s world of transformation, in which 

the organizations compete more powerfully, a large part of the organization’s energy is spent for its 

staff, because they have found that individuals inside the organization are the main factors for surviving 

in this scene of competition, and their productivity is the main factor of organization movement. 

Today’s organizations have relied on human resources within the organization to improve their 

operations. Nowadays, organizations operate in line with the growth and improvement of their 

personnel and define main tasks of human resources in the form of processes. There are various 

processes, each of which with significant effect on development and improvement of human resources. 

Project HRM includes the processes required for effective use of individuals involved in a project, such 

as all project stakeholders, including investors, clients, members of project team, support staff, project 

backup suppliers, etc. (Showaleb, 2008). 

Addressing the process of HRM inside the organizations and the need to pay attention to design and 

develop specific systems for this purpose, such as personnel training, needs assessment system, 

compensation system (job classification), evaluation of staff performance, occupational pathology, staff 

socialization, and other developed systems, and their implementation requires an open and appropriate 

view of management. In this regard, managers can move satisfactorily to fulfill the process of HRM 

through employing experts and experienced consultants (Ahmadi, 2010). For this purpose, the tools 

facilitating HRM through modeling have been considered. 

BIM is a new technology developed to increase coordination among agents involved in the process 

of construction. In the past decade, BIM has been widely considered as a significant innovation and has 

been used in the construction industry to address the functional problems (Dong Ping Cao et al. 2016). 

There are two ways to apply BIM. In the first method, which is called the central reservoir, it is assumed 

that all project information is stored in a single database file. This method is not practical and 

reasonable, because the content of the information required by the designer varies with the contractor. 

In the second method, which is used by most of designers and contractors, BIM has access to some 

separate databases that are developed by independent programs. For example, all information required 

for project financing is included in the relevant independent program. This program needs a mutual 

communication with 3D model of BIM to exchange information. Designed models include 

architectural, structural, electrical and mechanical installations, which are provided separately in 

software like Autodesk Revit, and finally they are put together by Naviswork software to integrate the 

model with BIM process. 
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Abstract 

Building Information Modeling (BIM) is a new and promising approach in architecture, 

engineering, and the construction industry. BIM is a digital representation of physical and 

applied properties of a building and a common knowledge source for building information. It 

is a reliable basis for decision making during project lifecycle. On one hand, the need to optimal 

management of resources in the construction phase has always been a concern; and on the other 

hand, applying a modeling tool such as BIM for this purpose has been disregarded. The aim of 

this study, is evaluating the need to examine the impact of applying BIM on improvement of 

Human Resource Management (HRM) in urban construction projects. Research methodology 

of this study is literature review. Given the various aspects of such an important issue, the 

approach of considering HRM in this process is so significant. Addressing the process of HRM 

according to the results of the review of records- which identifies the needs of HRM in the 

construction industry- it is seen that so far no comprehensive study has analyzed the impact of 

BIM on HRM, and BIM is so significant in increasing the effectiveness of these projects. 

 

Keywords:  Building Information Modeling (BIM); Human Resource Management (HRM); Literature 

Review; Urban Construction projects 
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construction industry in identifying the demands of stakeholders in the design stage. Moreover, it tried 

to expand the benefits of communicating with stakeholders using BIM besides other identified benefits 

of BIM in other fields of project management.  

As a result, we tried to help the practitioners of the construction industry by suggesting various solutions 

and stating the benefits of each of them. It is hoped that in future, the researchers of this study can study 

the following issues and offer its results to project managers:  

• Identifying solutions to meet stakeholders’ demands before the design stage 

• Identifying available problems in BIM implementation for meeting stakeholders’ demands in 

the design stage 

• Identifying alternative BIM solutions to identify stakeholders’ demands in the design stage . 
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Figure 7. Regular reporting and holding meetings 

 

Holding sessions with the presence of stakeholders will facilitate the work process of executive 

managers. In addition, it will be a way to achieve stakeholders’ suggestions and criticisms about the 

project [9]. 

8. Conclusion  

In this article, by studying Shahid Kharazi Residential Project and reaching the problem of project 

delay, we analyzed the issues that led to this problem and decided to solve the problem of not predicting 

stakeholders’ needs in the design stage. Considering that one of the goals of project management is 

meeting the stakeholders’ demands, it is important to study the issue of stakeholders [2]. According to 

the contradictions in tastes and demands and goals of stakeholders, it is difficult to suggest solutions for 

more participation of them, reducing costs and time, and achieving better quality and satisfaction of all 

stakeholders [14, 20].  

Considering the number of studies conducted in the field of Building Information Modeling, its 

benefits are clear to everyone. However, a few percent of the country’s projects have used BIM 

benefits before designing architecture maps up to the implementation phase and finally the operation 

and maintenance phase. The conducted study attempted to introduce this new window of the   
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Figure 6. Appropriate contracts 

 

  

Integrated and appropriate contracts with clarifying the both parties’ demands will reduce project 

downtime, improve the quality, and minimize duplications [10]. As it is shown in the Chart 7, holding 

regular meetings and thought room can be useful in developing more consultation and communication, 

and also helps faster decision making and clarification and informing team members. However, unlike 

BIM, it cannot cause appropriate division of risks and increased coordination and reduced wastes and 

mistakes [12, 14, 15]. Because forming a thought room without using 3-D modeling technology of BIM 

requires physical presence in meetings and coordination. In projects with a high number of stakeholders, 

this issue is very difficult or impossible. By examining the common points and keeping the demands 

fixed and changing solutions and comparing them, BIM has been introduced as a solution that has more 

options in resolving stakeholders’ needs.  
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Figure 5. Managing and identifying stakeholders 

 

The main factor of not achieving the goals of the project is not paying attention of managers to the 

demands of stakeholders and identifying them [4]. Using integrated contracts can be the most important 

and effective factor in increasing project lifetime [12]. Appropriate contract aligns stakeholders’ 

motivations and as a result, improves economic and legal state of the project, and leads to trust in team 

work (Chart 6). However, it alone cannot meet all the needs of stakeholders, and requires a technology 

such as BIM to achieve this goal [14].  
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Figure 4. Building Information Modeling (BIM) 

 

BIM visualizes all imaginable and unimaginable features of the project for stakeholders. Moreover, it 

provides project managers the opportunity to meet all demands of stakeholders. In large projects, 

coordination of project team environmentally, culturally, and socially is very difficult. For this reason, 

using stakeholders’ management is necessary to create value [2]. In stakeholder management, it is 

important to analyze skills and to identify stakeholders and to understand their needs [6]. As it is shown 

in Chart 5, stakeholder management and communicating them lead to using more skills and interactions 

and participation and consultation, and consequently prevent wasting time and cost, and increase quality 

and decrease complexities.  
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7. Discussion 

By studying the features of BIM method and the three solutions mentioned above, as well as studying 

the case study of Shahid Kharrazi Residential Project, and the importance and necessity of studying the 

needs of project stakeholders explained in the previous sections, we can conclude that using BIM we 

can satisfactorily solve the problems in this field and meet the demands of stakeholders.   

As determined in the Chart 4, in BIM method all demands of stakeholders are green, because using a 

3D plan during the job helps better understanding of stakeholders and transparency of the process and 

facilitation of analysis [16]. In addition, it causes identifying the construction barriers before 

implementation, reducing wastes and duplications, preventing changes in the implementation and 

operation phases, avoiding mistakes and delays, and better decision making [1]. Some of the advantages 

of using BIM are: increased communication and team cooperation and using skills of all stakeholders, 

facilitating constructability, increased safety and quality, and finally project profitability [17], reduced 

conflicts, better management of complex projects, the possibility to state critics, and reduced changes 

in the next phases due to updating stakeholders’ demands. All these advantages lead to reduced time 

and cost and increased quality, and finally stakeholders’ satisfaction and project success [14, 15].  
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Table 3. weight of the criteria 

 

Table 4. Weighting solutions 
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5. Using BIM to solve the problems 

After examining the previous three solutions, we needed a solution to meet all demands of 

stakeholders. This solution should be able to meet all demands and should be more complete and more 

comprehensive than these solutions. For this reason, we used Building Information Modeling (BIM), 

which will solve our problems due to its advantages.    

BIM is a simulated model of all physical and functional features of the building during project lifecycle, 

and it is used for decision making [3]. In this way, it causes a lot of communications among 

stakeholders. Holding regular meetings to achieve a consensus among them and employing expert staff 

in the field of BIM, have facilitated the construction process. Some of the advantages of this method 

are: precision in the delivery of various sections, high speed in sharing various data and information of 

the building, cooperation and interaction among stakeholders [15].  

6. Choosing the proposed solution using AHP 

AHP is extended to prevent functional risks and to answer obscure hierarchical problems [18]. 

According to Freeman, stakeholders include all groups and people influence the project or are 

influenced by the project, which originates from Stanford Research Group [19]. However, in this study, 

the impacts of all stakeholders on the project were considered the same, in order to evaluate problem 

solving methods by AHP method.  

Knowledge to implement the selected method, the impact of the plan on stakeholders, accepting the 

plan by stakeholders, and the cost of plan implementation were considered as criteria for weighting.  

 

Figure 3. Criteria for selecting solutions 

   

With the help of the prepared questionnaire and responsiveness of some of the practitioners of Shahid 

Kharrazi Project and also project management experts, we obtained the weight of the criteria.  

Here, the criteria for plan acceptability and the cost of plan implementation were considered with the 

equal weight, and each of them was given a priority 7 times the impact of the plan criterion. The criterion 

of knowledge of plan implementation is important 5 times of the impact of the plan. On one hand, 

implementation knowledge has the same priority as plan acceptability; on the other hand, the cost 

criterion has priority 3 times the implementation knowledge.  
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Figure 2. Analyzing the needs of stakeholders using how and how charts 

    

Finally, we achieved three final solutions (1. Stakeholders’ management and analysis, 2. Proper contract 

and implementation system, 3. Regular reporting and thought room) through analyzing the solutions 

and items presented in Chart 2. In the charts of solutions presented in the literature review section, the 

green color indicates demands attainable by the proposed solution, and the grey color shows 

unattainable demands.  
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4. Slowness in the decision making process and not having adopted policies and plans 

accepted by all stakeholders when needed 

5. Creating a complex environment in terms of agreeing and opposing because of a large 

number of stakeholders [9] 

6. Not having a single unit for managing stakeholder participation and planning to develop 

effective participation of stakeholders during the planning process [5] 

7. Not having a general policy to solve problems during studies and planning [5] 

8. Lack of consultation and policy making in the early stages of the project creates problems 

and prolongs solving conflicts and decision making about these issues 

9. Lack of early presence of stakeholders prevents proper decision making about dividing 

profits or risks, and finally fails to reach a contract that is in the interest of all stakeholders 

and make the project profitable [3].  

 

4-3 Existing solutions to solve the problem 

At this stage, using how and how charts (Chart 2), the solutions are analyzed and extracted. The goal 

of the project _meeting the needs and demands of stakeholders_ is presented on the left side and the 

answer to the question of how the demands can be met are on the right side of the chart. Finally, we 

found items helped us to achieve solutions. Although it is very difficult to identify all needs of 

stakeholders, at first we have tried to identify and prioritize the demands using interviews. Then, we 

have presented 11 solutions according to these needs: 1. Stakeholder analysis, 2. Determining the 

damages, 3. Analyzing construction and planning, and reviewing time and costs and risks with 

stakeholders [9], 4. Forming the central team, weekly reporting forms, and weekly meetings, 5. Using 

integrated contracts such as constructability and/or IPD, 6. Training the project team and stakeholders, 

7. Specifying and allocating space and time for decision making and informing and managing meetings 

and continuous following up [9], 8. Developing a way to review plans with the involvement of all 

stakeholders and to find a model for integrating basic studies and construction for continuing the 

process, 9. Controlling the plan by designers familiar with construction [14], 10. Presenting solutions 

for persuading and coordinating stakeholders with the design team {interview with the consultant}, 11. 

Lack of any changes in plans without notification and confirmation of stakeholders during 

implementation . 
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As it is observed in the Fish Bone Chart number 1, project delays are due to various reasons on behalf 

of the contractor, employer, advisor, environmental conditions, resources, and equipment. In this study, 

we address lack of predicting stakeholders’ needs in the design stage and its impact on the project; then 

we will offer some solutions for solving this problem.  

4-2 Impact of lack stakeholders’ needs prediction in early project phases 

One of the requirements for project success is participation of stakeholders in the preparation and 

implementation of plans. Success of organizations depends on the proper response of managers to the 

needs, demands, and expectations of the stakeholders [6], which is usually neglected by project 

managers and organizations. Now, knowing its effects on the project is one of the most important issues 

that should be carefully considered. Below there are some of the reasons of this neglect, and we will 

examine their impacts:  

1. Lack of direct communications of stakeholders and architect consultant in the architectural 

design stage by the employer 

2. Failure to provide a list of project stakeholders with their names and offering them to the 

consultant  

3.   Failure to determine the amount of power and impact of each beneficiary on the project at 

the design stage (stakeholder analysis) 

4. Lack of more interaction of stakeholders with the consultant team (holding several meetings 

and informing stakeholders about their points of view and demands, and their impact on 

design 

5. Failure to submit prepared plans after holding meetings and receiving stakeholders’ feedback  

6. Failure to specify the expectations of the designer from the stakeholders- and lack of 

announcing the supporting needs of the architect consultant from the stakeholders 

7. Failure to properly decide how to manage the stakeholders between the employer and the 

designer and how to satisfy them 

8. Failure to provide timely and reasonable reports for stakeholder satisfaction and support  

The impact of problems on functional objectives: 

One of the problems of management in the building projects is lack of understanding and 

analysis of the stakeholders’ needs, as they can be satisfied when their benefits are considered 

[24]. Consequently, the stakeholders influence the project and their decisions, and project 

lifecycle depends on their participation and impacts [25]. In the following, we address the 

negative effects of not paying attention to stakeholders’ demands during project lifecycle:  

1. Failure to anticipate changes in stakeholders’ demands that will stop duplications and 

save more time and money [2, 6]. 

2. Not using the supportive role of stakeholders, because it raises their sense of ownership, 

motivation and participation [3]. 

3. Failure to provide timely and reasonable reports to satisfy stakeholders and also 

revealing defects and issues not addressed in planning {interview with project manager} 
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Table 2. Percentage of physical progress of the project 

Row  Executive activity  Block C6 

December 2017 

1 Equipping the workshop 65.00% 

2 Excavation  100.00% 

3 Foundation 100.00% 

4 Metal Skeleton  99.70% 

5 Implementing composite roof  83.23% 

6 Implementing the retaining and 

shear walls 

82.14% 

7 brickwork 17.32% 

8 Mechanical installations and 

elevators  

0.00% 

9 Electrical installations  0.00% 

10 Delicate work  0.00% 

11 Building facade 0.00% 

12 Removing the workshop 0.00% 

 

In this project, we tried to examine the problem using Fish Bone method through interviews and 

reviewing the documents and reports delivered by the consultant and the affected groups.  

Figure 1. Fish Bone  
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• Analytical Hierarchy Process (AHP) 

AHP for the first time was presented in 1980 by Al Saati. This method is based on paired comparison, 

which in fact is the method of analyzing natural behavior and human thinking. It simply studies the 

process based on their mutual interactions. AHP method is used when you want to choose among several 

options according to specific criteria [25, 26]. Some of the advantages of this method are level of 

precision and high comparative value due to Dewey and Couple judgment, which compares criteria and 

options of weighting on a scale of 1 to 7 [22]. Now this question is raised how to achieve stakeholders’ 

satisfaction and ultimately project success through predicting the needs and demands of stakeholders in 

the early stages of the project? 

• Case Study:  

The project of Shahid Kharrazi residential complex is with a total area of 3.69 hectares consisting of 

22 to 31 floors at the end of Shahid Kharrazi Highway in Tehran’s 22nd district. This project includes 

1386601 square meters residential building and about 820000 square meters useful building.  

Table 1. Plan specifications 

Location Shahid Kharrazi Highway, East 

Danesh Street, Shahid Ardestani 

Boulvard 

Employer Sepah Cooperative Foundation 

Consultant and designer Raz Ahang Consulting Engineers  

Plan executer Razmandegan House Building 

Company  

Land area 36.8 hectares  

Infrastructure area (Gross) 1386601 square meters 

Infrastructure area (Net) 819264 square meters  

Number of unites/ number of blocks  8032 units- 44 blocks 

Number of floors 20 and 25 and 29 residential 

floors + basement 
Type of structure/ ceiling Screwed metal skeleton – steel deck 

and composite   

Start time 2012 

Operation time  2018 

Duration of project implementation  6 years  

    

Next section presents analysis of data implemented in this study. 

4. Data Analysis  

4-1 Extracting project problem 

The estimated completion time of Shahid Kharrazi residential project has been considered the end of 

the year 1397 (2018-2019), but so far _according to Table 2_ the project has progressed 42% and has 

experienced the problem of delay and crisis. 
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specifying representatives for stakeholders who are not available [9], make the process of work and 

computations and planning clear and allow all stakeholders to be controlled and criticized [3]. At the 

beginning of the project, meetings can lead to better management of time and cost, quality and range, 

and prevent project delays.  

The following table shows the challenge of managing stakeholders in the construction industry. It is 

improved using some of the benefits of BIM. 

Row Problems of managing stakeholders Benefits of BIM 

1 Lack of communication among all 

stakeholders and using their skills 

and suggestions and criticisms 

Establishing effective communications 

and ease of access (1.17)  

2 Change of stakeholders’ demands in 

different phases and increasing time 

and cost (6) 

Coordination among design plans and 

solving problems before the 

construction phase (14) 

3 Lack of complete and equal 

understanding of stakeholders about 

2D maps  

3-D project view and the ability to fully 

understand the maps before the 

implementation phase (15)  

4 The large number of stakeholders 

causes conflicts and difficulties in 

decision making (9) 

Reduced conflicts and better 

management of sophisticated projects 

(1) 

5 Problems in stakeholder access to all 

project information (2) 

Information integrity and high-speed 

delivery and sharing information for all 

stakeholders (17) 

 

Lack of attention to the needs of stakeholders in the design phase of construction projects will stop the 

project, and prolongs the run time and increases costs and reduces quality. Collecting the above studies 

was performed to find solutions for this problem and to obtain stakeholders’ satisfaction. 

Next section explains the research methodology adopted in this study. 

3. Research Methodology 

The present study is based on literature review that examines the data obtained from previous studies 

[26]. In addition, it collects data through interview and then analyzes data qualitatively using Fish Bone 

Charts, which is a method for problem solving and helps examining all components and relations among 

causes with an innovative process, and is focused on the problem [27]. Then, it extracts and roots the 

main problems and states various dimensions of the studied problem and provides a list of its possible 

impacts, and suggests some solutions. It states various related definitions and theories and analyzes the 

suggested solutions by the help of Analytic Hierarchy Process (AHP) and achieves BIM as the final 

solution.  
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its positive effects, which its result is profitability of all stakeholders [1]. In the following, in order to 

develop a common view, at first the basic concepts and the theory of effective methods to meet the 

needs of stakeholders are stated, such as Building Information Modeling (BIM)  and managing and 

identifying stakeholders, contracts and appropriate executive system, regular reporting, and thought 

room.  

• Managing and identifying project stakeholders:  

Managing stakeholders can be defined as establishing strong links and coordination’s among 

stakeholders with different personality and work fields, and using their skills to solve project 

complexities and fluctuations to create more value [3, 4]. Considering that the goal of project 

management is meeting the needs and expectations of the project, it is necessary to analyze stakeholders 

in the planning phase [2]. Stakeholders’ analysis includes their name, their interest and impact on the 

project, besides presenting some suggestions to control and manage their relations with each stakeholder 

based on their skills, power, and influence with respect to the field of stakeholder management and 

construction management.  

An organization can succeed when it recognizes stakeholders and analyzes their personality and their 

influence, credit, and skills through establishing strong relations [4, 6], and studies their requests and 

expectation and priorities through using a questionnaire and interview in the initial stages of the project 

[3]. Some of its advantages _shown in Diagram 3 in green_ are reducing complexities and preventing 

duplications and/or stopping work, saving time and cost, increasing quality, consultation and 

coordination, more participation and interaction [3, 2, 5, 9, 6].  

• Building Information Modeling:  

Building Information Modeling (BIM) is visualizing the final state of the project and implementing 

simulation and various scenarios of design and construction, and analyzing various options that result 

in fewer changes [7].  

BIM is construction exercise before project implementation. One of its advantages is that BIM is a 

database with easy access for all stakeholders [8].  

• Appropriate implementation system and contract:  

Selecting an integrated implementation system and appropriate contracts influences success of the 

project. Moreover, it offers a kind of flexibility and more relations and confidence to the members, and 

directs stakeholders’ goals and motivations and has a better impact on project results [10]. Using 

contracts with integration approach and early presence of stakeholders can control time and cost and 

increases quality and reduces duplications and divides risks fairly [11, 12].  

Here, it is suggested to use behavioral principles in integrated contracts such as Integrated Project 

Delivery (IPD). IPD can be defined as follows: “The method of integrating economic structures and 

habits into a way that controls the talents and collective insights of all project factors to improve project 

results in different phases.” [12].  

• Regular reporting and thought room:  

Some of the advantages of this solution are better communication, solving problems as a group, 

reviewing and promoting the decision-making process, and implementing policies in approved projects, 

and legitimizing the desired issues, and strengthening collaboration among organizations and the project 

team [5]. Moreover, the necessity of the presence of all stakeholders in meetings and  
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Introduction 

    Due to heavy budgets used in construction projects, their delay causes irreparable damages [1]. 

Consequently, it is important to find solutions to compensate project delays. Shahid Kharrazi residential 

project _that was estimated to be finished by 2018_ has progressed 42 percent up to now and it has been 

delayed. For this reason, the authors analyzed the problems caused this delay and assessed the reasons 

for these problems, and finally presented some solutions to facilitate the reasons for these delays.  

As meeting the needs of stakeholders is one of the most important factors in achieving success in 

projects; for this reason, communication, analysis, and interaction with stakeholders are the priorities 

of each project [2]. Since there are a large number of stakeholders in projects and each of them has 

different demands and tastes, or the simultaneous presence of all of them in the project is not possible, 

or new entrants may enter the project with new expectations, consequently meeting all of their needs is 

difficult [3, 4].  

This study assesses the necessity to predict the needs of stakeholders and their impacts on projects. 

Moreover, authors show that by solving this problem, a lot of project goals are achieved, such as 

avoiding duplications, saving time and costs, waste of work, enhancing the quality, project profitability 

for all stakeholders, reducing changes, involvement of stakeholders in all affairs, more control of maps 

by all stakeholders, fair risk sharing, using stakeholders’ skills, and reducing complexities of projects.  

Next section reviews the relevant literatures in this regard.  

2. Literature Review 

This study addresses the delays in the construction process by examining the changes in the demands 

of stakeholders or not meeting them or their dissatisfaction as effective factors on such delays. In this 

section, the concept of stakeholder is firstly explained; then, some solutions to solve the problem of not 

predicting the needs of stakeholders in the initial stages of the project are reviewed, through which to 

prevent many delays in the projects.  

• Stakeholders 

Stakeholders are those who have common goals, and affect project positively or negatively [5]. 

“Stakeholders can be divided into several groups, such as shareholders, investors, staff, clients, 

suppliers, society, and the government” [6]. In addition, human resources and staff are also among 

stakeholders, because staff with their specific skills will improve the quality of team performance and   
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Abstract  

Paying attention to the needs of stakeholders is one of the significant issues in projects. If this 

issue is neglected, it will have negative effects on the project. The aim of this study is finding 

solutions to analyze and predict the needs of stakeholders in the early stages of projects, using 

the case study of Shahid Kharrazi residential project, in order to achieve project success 

through their satisfaction. Here, at first methods for facilitating the process of predicting the 

needs of stakeholders in the design phase were extracted through literature review. Then, a 

questionnaire was distributed among respondents from engineers, managers, and active 

stakeholders in the project, and the collected data was analyzed and prioritized using the AHP 

method. The results show that using Building Information Modeling (BIM) can significantly 

facilitate the prediction process of stakeholders’ needs. The results of this study can be used by 

residential projects’ stakeholders to obtain maximum satisfaction of them. 
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Eadie et al., 2013; Merschbrock and Munkvold, 2012 and McKinsey Global Institute, 2017) to 

reap BIM’s full potential and large-scale change in the processes and mindset of the industry 

is indispensable. To see the big picture of BIM capabilities, one must interpret it as a product, 

tool and process simultaneously. 

 

Conclusions 

The mystification surrounding BIM is one sign that the industry has not been able to implement 

BIM, nor has academia managed to support utilization. The literature defines BIM from three 

different views; product, tool and process — these approaches seem to have suboptimal 

features in their definition. To put it in simple form: data should be created once, then 

modified and utilized — by no means should data be recreated in every phase of built object. 

Nor can you fully utilize BIM in the construction phase if the product is not digitally defined 

in the design. From the life cycle view, the requirements for built object data should be “pulled” from 

the maintenance and use through construction to design i.e. definition of the build object. 

Comparably, the utilization of data and information in BIM should start from defining the product 

and then using and modifying (if needed) the same data. This means that the product view is the 

starting point and utilization is in the process phase. 

Analysing the benefits and challenges of a successful implementation, the benefits of BIM are rather 

clear and are validated in industries other than construction. Our analysis of the challenges of BIM 

implementation makes it clear that there is not sufficient knowledge or competence in the AEC 

industry. This is evidenced by the number and variation of challenges. The industry does not 

understand the extent of change caused or enabled by BIM. This can be seen in the lack of BIM 

capabilities among AEC employees, as well as in their resistance to change. Software problems and 

interoperability problems of data and systems also indicate a lack of competence. 

Our paper is based on a literature review, but our research has parallel track in the practical 

cooperation with the AEC industry. The literature-based findings of this paper goes hand in hand 

with our perceptions from the industry. Simply put, our literature findings explain our findings from 

the practice. Construction, as a conservative industry, evolves slowly but a full-scale implementation 

of BIM requires large-scale changes throughout the whole industry, as well as structural changes at 

the business level. The aim of our future research is to provide knowledge for this development. 
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Benefits and challenges of BIM implementation findings 

In the literature, it is widely acknowledged that BIM has the potential to add value across all phases of 

construction project, delivering a fully coordinated design at an earlier point in the process, significantly 

reducing uncertainty in the construction phase and allowing faster construction with less waste of 

material and time. The benefits of BIM have been brought up in a great many of the research studies 

from several aspects which works optimally in theory. However, in practice, BIM is creating new 

opportunities and posing new challenges. Table 3 draws a comparison between BIM benefits and 

challenges. If there is particular benefit for BIM, there is a corresponding challenge as well. Resistance 

to change is the foremost barrier to use BIM. Even though BIM is supposed to increase the quality of 

work, its complexity requires a considerable level of skill. In other words, the difficulty of using BIM 

has increased. Although BIM reduces the duration of projects through the reliable flow of information, 

the evaluation of BIM before implementation is time-consuming and there are often unclear 

responsibilities for technical interfaces and data incompleteness, which results in an excessive fear of 

BIM implementation. Moreover, the diversity of the proposed challenges is greater than that of the 

benefits, which makes the implementation of BIM an even more challenging process. 

Table 3: Comparison between benefits and challenges of BIM implementation 

Benefits Challenges 

Quality Data quality 

Cost Reduction The cost of BIM implementation 

Speed Time Consuming 

Information Flow Information Sharing 

Integration Resistance to change 

Executive Efficiency Participation 

Business Market 

Predictability Legal Barriers 

 Technological Barriers 

 Software Complexity 

 Unclear Responsibilities 

 Content 

 Necessity of considerable level of skill 

 

Scientific implication 

The findings corroborate former research, stating that BIM can serve innumerable stakeholders; that 

is, BIM meets the needs of those regarding it from the product and process views. (Turk, 2016; Hardin 

and McCool, 2015 and Bryde et al., 2013). Simply put, it can meet the changing needs of building 

projects from the mere digital representation of a building model towards the processes in which 

the model can be used or modified. In addition, this study proposes the ’suboptimal features’ 

in BIM definition which had not been mentioned earlier. 

Therefore, these findings are in line with former research studies that indicate that the 

construction industry does not have enough competencies (Ghaffarianhoseini et al., 2017;   
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Results and Discussion 

Approaches on BIM findings 

The existing ambiguity in definition and interpretation of BIM is rooted in the different approaches of 

individuals from various contexts and disciplines which makes the implementation of BIM more 

challenging. This study indicates three dominant approaches in definition of BIM including BIM as a 

product, BIM as a technology/tool and BIM as a process, all of which have suboptimal features in their 

definition (see Figure 2). 

In addition, an evolutionary process in the interpretation and implementation of BIM can be seen. 

Initially, BIM was understood as a mere tool to produce the 3D model in the initial stages of 

implementation. As the industry became more experienced in the implementation of BIM, the intended 

objective of using BIM developed into its use a tool for process management. The category of benefits 

of and challenges to BIM use is in good harmony with this claim. It can be seen that product, tool or 

process related benefits and challenges are proposed in the literature (see Tables 1 and 2). 

To distil the lessons learned, the evolutionary process of BIM implementation demonstrates that we 

need to have a product dimension of BIM first, and to be aware of benefits and challenges thereof; 

without doubt, it covers a small part of BIM potential but provides ground to exploit the full potential 

of BIM. Accordingly, achievements from the product aspect of BIM should be utilized to enable the 

ultimate objectives of BIM implementation through the process view. Hence, we need to have a process 

to ultimately exploit the potential of BIM while BIM as a tool is still at the heart of everything. The 

product related view is a fundamental aspect of BIM because everything starts from the modelling of 

products. Then, we need to have a process to implement the expected benefits. BIM, as a tool vision, is 

at the heart of the product view, as well as the process view.  In other words, BIM as a process is a 

complementary approach for BIM as a product and tool views which are, to some extent, overlap (see 

Figure 2). 

 

Figure 2: Evolutionary process of dominant approaches about BIM 
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Table 2: Challenges of BIM implementation 

Aggregate 

Dimension 
Itemized Challenges References 

Necessity of 

considerable level 

of skill  

Lack of BIM skill among AEC employees Eadie et al, (2013), NBS (2016), 

Ghaffarianhoseini et al, (2017), 

World Economic Forum, 2018 

Lack of knowledge in software processing Bryde et al, (2013) 

Insufficient training available McGraw-Hill Construction (2012) 

The cost of BIM 

implementation 

Investment cost McGraw-Hill Construction (2012), 

Eadie et al, (2013), NBS (2016), 

Ghaffarianhoseini et al, (2017) 

High training /Changing work processes costs Eastman et al, (2008) 

Resistance to 

change 

Belief on sufficiency of current methods and lack of 

client demand 

McGraw-Hill Construction (2012), 

Eadie et al, (2013) 

Cultural resistance Eadie et al, (2013) 

People as key Barriers Yan & Demian, (2008) 

Unclear 

Responsibilities 

Responsibility for technical interfaces and data 

incompleteness 

Azhar (2011), Ghaffarianhoseini et 

al, (2017) 

Concerns about accuracy of data input Azhar (2011), Ghaffarianhoseini et 

al, (2017) 

Data ownership concerns Eastman et al, (2008), Azhar (2011) 

Market 

Multitude of released applications increase 

complexity 
Merschbrock & Munkvold (2012) 

Lack of market readiness Eastman et al, (2008) 

Participation 
Full participation of participants makes the BIM 

effort worthwhile 
Eastman et al, (2008) 

Legal barriers 

Too many legal barriers exist, and they are too 

costly to overcome 

Eastman et al, (2008) 

Lack of contractual standards Merschbrock & Munkvold (2012) 

Technological 

barriers 

Lack of fundamental technology for integration and 

data exchange 

Eastman et al, (2008), Merschbrock 

& Munkvold (2012) 

Lack of defined standards Eastman et al, (2008) 

Software 

complexity 

Integration and Interoperability of BIM with other 

enterprise systems 
McGraw-Hill Construction (2012), 

Merschbrock & Munkvold (2012) 

Software disabilities to handle large amount of data Bryde et al, (2013) 

Complexity of BIM implementation 
Merschbrock & Munkvold (2012), 

Ghaffarianhoseini et al, (2017) 

Time Evaluating the BIM is time consuming 
McGraw-Hill Construction (2012), 

NBS (2016) 

Content Insufficient BIM-compatible content available McGraw-Hill Construction (2012) 

Information 

sharing 

Embedding tacit construction knowledge into BIM 

and sharing it 
Merschbrock & Munkvold (2012) 
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data entry and issues like responsibility for technical interfaces and data incompleteness are identified 

from technical standpoint. The author indicates that BIM implementation faces challenges like the need 

for a well-design transactional structure and practical strategies for integration and the exchange of 

information among involved parties, a need for well-developed guidelines, a need for someone to be 

responsible for the distribution of operational development, cost and to identify a suitable time for the 

engagement of stakeholders in different segments to exchange the information (Azhar, 2011). Likewise, 

Merschbrock and Munkvold (2012) proposed technical and legal infrastructure issues, such as the 

integration and interoperability of BIM with other enterprise systems, knowledge capture, sharing issues 

and deployment challenges as some of the reasons for not using BIM. 

Yan and Demian (2008) go a step further, underscoring the role of people (operators) as the key barrier 

to an adequate implementation of BIM in the AEC industry where employees refuse to learn and think 

that current design technology is enough. The findings from an online survey of BIM users throughout 

the UK by based investigation by Eadie et al., (2013) conducted indicates that a lack of experience 

within the project team and external organizations, lack of client demand, cultural resistance and 

investment costs are the main reasons for not using the BIM. Similarly, according to NBS (2016), time, 

levels of expertise and cost remain barriers to BIM adoption (NBS, 2016). McGraw Hill Construction 

(2012) agrees that the low demand from clients and other firms, the expense of software and the required 

hardware, the lack of applicability of BIM to job and lack of time to evaluate it, belief in the sufficiency 

of current methods and insufficient training are the main reasons of resistance among non-BIM adopters 

in North America (McGraw-Hill Construction, 2012). 

Ghaffarianhoseini et al. (2017) discussed further directions of study on the reasons against BIM 

adoption, indicating the lack of interoperability of BIM, the lack of skills, the complexity of BIM 

features, the high cost of implementation in small companies, concerns about the accuracy of input data, 

and the indefinite responsibly of operators for errors as the main challenges in BIM performance 

(Ghaffarianhoseini et al., 2017). Likewise, the lack of knowledge and experience in software processing 

and the inability of some software programs to handle large amounts of data have revealed by Bryde et 

al. (2013) as a negative benefit of BIM. Lack of BIM skills among AEC employees slows down the 

adoption of BIM, as noted in the World Economic Forum Report (2018), which can be mitigated by a 

more user-friendly technology. The authors indicate that a comprehensive change management program 

is needed to revise behaviours, culture and key performance indicators in parallel with changing 

technology. 

As indicated, the challenges to BIM implementation has been discussed from various viewpoints. There 

is considerable agreement among academics and practitioners concerning BIM adoption barriers. A 

detailed challenges and barriers of BIM adoption extracted from the relevant literature is listed in Table 

2. 
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underlying aspect of BIM, instead of the technological aspect, waste reduction and more accurate way 

of working introduced as highest impact factors of BIM respectively (Eadie et al., 2013). McGraw-Hill 

Construction, in its Smart Market Report (2012), identified the short- and long-term BIM benefits, 

including the reduction of errors, rework, and time of work flow as short benefits and maintain business 

repeat and reduction on project duration, cost and claims as the long-term value and benefits of BIM 

adoption (McGraw-Hill Construction, 2012). 

Through a longitudinal literature review, Antwi-Afari et al. (2018) identified five common sets of 

critical success factors for implementing BIM, including: (i) collaboration in design, engineering and 

construction stakeholders; (ii) earlier and accurate 3D visualization of design; (iii)coordinating and 

planning of construction works; (iv) enhancing exchange of information and knowledge management 

and (v) improved site layout planning and site safety. They continue by stating that a successfully 

implemented BIM significantly improves collaboration, coordination of construction work, accuracy, 

exchange of information and safety in construction projects (Antwi-Afari et al., 2018). 

Since the studies regarding the benefits of BIM are mostly qualitative, Barlish and Sullivan (2012) 

investigated the quantifiable proof of BIM benefits. The authors, with a focus on monetary outcomes, 

proposed change orders, Request for Information and Schedules as the beneficial or return metrics of 

using BIM (Barlish and Sullivan, 2012). Table 1 provides a detailed listing of the related literature on 

the benefits of implementing BIM. 

 

Challenges of BIM implementation 

As mentioned before, the successful implementation of BIM calls for changes in processes, and from 

traditional to modern ways of thinking and procedures. Like any other changes, the construction 

industry will face numerous challenges while undergoing such a transformation. Despite the 

considerable advantages of BIM for the project-based construction industry, research findings show a 

significant disparity between the rate of awareness about BIM and the amount of implementation of 

BIM. These studies refer to the risks, barriers to and challenges of BIM implementation 

(Ghaffarianhoseini et al., 2017; Azhar et al., 2012). Because BIM is a multi-dimensional concept, in 

nature, and is usable in multidisciplinary contexts, these challenges are discussed from numerous 

viewpoints in the literature. 

BIM adoption barriers are categorized as processes, technology (tools) and people related issues 

(Eastman et al., 2008; Fakhimi et al., 2016). From a technical aspect, Eastman et al., (2008) proposed a 

lack of defined standards and technically integration requirements and management of outcomes as the 

main barriers to BIM use. Thus, the lack of market readiness, the high cost of training and changing 

processes and overcoming the legal barriers, data ownership and the necessity of the full participation 

of the project participants have been regarded as process barriers to BIM use (Eastman et al., 2008). 

Azhar (2011) corroborated former research findings, stating that the risks and future challenges of BIM 

implementation are categorized under two main division of issues: legal (contractual) and technical 

challenges. From the legal side, concerns about data ownership and responsibility for the accuracy of   
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information sharing in the AEC industry, including increased transparency, accuracy, quality, amount 

of detail and speed of design plus better decision support and effective collaboration between several 

project parties (Merschbrock and Munkvold, 2012). 

Table 1: Benefits of BIM implementation 

Aggregate 

Dimension 
Itemized Benefits References 

Quality 

Earlier (time) and accurate (quality) 3D vision of 

design 

Azhar (2011), Antwi-Afari et al. 

(2018) 

Increase quality of building processes Bryde et al, (2013), Azhar (2011), 

Merschbrock & Munkvold (2012), 

Autodesk (2002) 

More accurate way of work Merschbrock & Munkvold (2012), 

Eadie et al, (2013) 

Reduced documents errors and omissions McGraw-Hill Construction (2012) 

Increase amount of detail Merschbrock & Munkvold (2012) 

Automated Assembly Azhar (2011) 

Increase transparency Autodesk (2002) 

Integration 

Collaboration process instead of technology aspect Eadie et al, (2013) 

Effective collaboration and integration between several 

project parties 

Merschbrock & Munkvold (2012), 

Eadie et al, (2013), Antwi-Afari et al. 

(2018) 

Coordination and planning of construction work Antwi-Afari et al. (2018) 

Time 

Faster and more efficient building processes Autodesk (2002), Azhar (2011) 

Increase speed of design Merschbrock & Munkvold (2012) 

Reduce Project duration Azhar (2011), McGraw-Hill 

Construction (2012), Bryde et al, 

(2013) 

Information 

flow 

Enhancing information exchange and knowledge 

management 

Antwi-Afari et al. (2018) 

Life cycle data Azhar (2011) 

Less request for information Barlish & Sullivan (2012) 

Cost Reduce construction cost 
Bryde et al, (2013), Azhar (2011), 

McGraw-Hill Construction (2012) 

Executive 

efficiency 

Waste and rework reduction Eadie et al, (2013), McGraw-Hill 

Construction (2012) 

Better decision support Merschbrock & Munkvold (2012) 

Better customer services Azhar (2011) 

Improve site layout planning and site safety Antwi-Afari et al. (2018) 

Increase profit McGraw-Hill Construction (2012) 

Less claims and litigation McGraw-Hill Construction (2012) 

Staff recruitment and retention McGraw-Hill Construction (2012) 

Maintain repeat business McGraw-Hill Construction (2012) 

Business Offer new services & market new businesses McGraw-Hill Construction (2012) 

Predictability Predictability of building performance Azhar (2011) 

Eadie et al. (2013) conducted their research to measure the positive impact of BIM implementation at 

the various life-cycle stages of project aiming at determining the financial benefits of BIM to the parties 

involved in the UK construction industry. According to their findings, the collaboration process is the   
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According to Rogers (2003), in order to put an innovation into use in an organization, implementation 

should follow a complex innovation process that consists of five stages (agenda setting, matching, 

redefining, clarifying and routinizing). He continues by stating that, during an innovation process, both 

the innovation and the organization change. This is in good harmony with BIM maturity and the 

implementation phases proposed by Succar (2009). He elaborates on this, by indicating that BIM 

maturity stages refer to multiple stages (transformation or radical changes occur) including various steps 

(incremental changes occur), which delineate the maturity within organizations, projects and industry 

from Pre-BIM implementation to BIM as object-based modelling, to model-based collaboration, to 

network-based integration and then to IPD as the ultimate and long-term goal of BIM implementation 

(Succar, 2009). 

The implementation of BIM is in line with Rogers’ (2003) ’Adopter categorization on the basis of 

innovation’ (Rogers, 2003) since the application of BIM within the context of Architecture, Engineering 

and Construction (AEC) moving from adoption by innovators towards a more mature market (NBS, 

2016). Indeed, BIM practice paradigms evolve increasingly from visualization to coordination, to 

analyse and to supply chain integration by growth in project experience, as noted by Taylor and 

Bernstein (2009). 

Despite the considerable effort that has been devoted to diminishing the ambiguities and 

misinterpretations in the definition of BIM, the findings indicate that “the rate of utilizing BIM is 

dragged behind the possibilities” (Halttula et al., 2015, p. 533) and benefiting from the expected 

advantages of BIM implementation is not easily achievable in practice. Therefore, the aim of this article 

is to draw the attention of scientists and practitioners toward the benefits and challenges of BIM 

implementation which are delineated and discussed in the next two sub-sections to shed a light on the 

ambiguity of successful implementation of BIM. 

 

Benefits and Challenges of BIM Implementation 

 Benefits of BIM implementation 

As a response to the growing complexity of construction projects, the application of Information and 

Communication Technology (ICT) based solutions have gained momentum in the building industry. 

BIM, as the centrepiece of the construction industry’s digital transformation (World Economic Forum, 

2018) developed by Autodesk, claims that the application of BIM brings numerous benefits to building 

projects, such as higher quality and quicker building processes while simultaneously decreasing the cost 

(Autodesk, 2002). 

In favour of BIM advantages, Azhar (2011) proposed that the benefits of using BIM included faster and 

more efficient processes, better design, cost and time control (with a massive amount of BIM ROI 

growth), quality control, more predictability of building performance, automated assembly, better 

customer service and life-cycle data (Azhar, 2011). Merschbrock and Munkvold (2012), in their 

systematic literature review, identified many benefits of BIM implementation for communications and   
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construction shift from the mere digital representation of a building (product) towards the process in 

which the model can be created, developed and used (Turk, 2016). BIM is seen not only as a model or 

modelling software, but is rather understood to be a change in the processes, with a new way of thinking 

and behaviour (Hardin and McCool, 2015) 

According to Haron et al. (2009), BIM differs from Product Data Management (PDM), in that the PDM 

is file based, carrying CAD and analysis package project files, while BIM is an object- based repository 

that allows the transfer and management of individual project objects from a heterogeneous set of 

applications (Haron et al., 2009 and Eastman et al., 2008). BIM is defined as a catalyst for change and 

a solution to various inefficiencies within construction industry (Zuppa et al., 2009). A license to use 

BIM software is not enough to benefit from BIM advantages. Rather, a new way of thinking should be 

applied to rearrange the existing processes of building continuously toward more and more efficient 

building, as noted by (Eastman et al., 2008) . 

Bryde et al., (2013) steps ahead, stating that, although BIM is an appropriate tool for project 

management to meet the three factors of the Iron Triangle (cost, time and quality), it moves beyond the 

Iron Triangle by allowing a better integration and cooperation between segments (Bryde et al., 2013). 

BIM “represents a new paradigm within AEC, one that encourages integration of the roles of all 

stakeholders on a project” (Azhar, 2011, p. 242). BIM is viewed as a set of technologies and solutions, 

which enhance the collaboration, productivity, and practices within the construction industry 

(Ghaffarianhoseini et al. 2017). Therefore, the successful implementation of BIM requires not only a 

change in technology, but also a change in processes (Eastman et al., 2008; Azhar et al. 2012; Sacks et 

al., 2018). BIM is described as the integration of product and processes modelling instead of a disparate 

set of technologies and processes (Kimmance, 2002). BIM is a set of interacting modelling technologies 

and associated processes (Penttilä, 2006; Eastman et al., 2008; Azhar et al., (2012); and Haron et al., 

2009) . 

Jernigan (2007) discussed a further direction for a truly successful BIM implementation, introducing 

little bim and BIG BIM. They continue by stating that understanding BIM as just a tool (little bim) in 

not enough, rather BIG BIM, consisting of tools, processes and behaviours, is needed for a truly 

successful BIM implementation. The findings from Eadie et al.’s (2013) investigation of the BIM 

impact indicate that the underlying aspect of BIM is a process as opposed to technology based on the 

respondents’ point of view. Besides, Taylor and Brenstein (2009) see BIM as beyond the technological 

changes and believe that BIM spans the organizational boundaries and that, without understanding inter-

organizational work practices, the technical interoperability of the BIM tool is impossible (Taylor and 

Bernstein, 2009). Hardin and McCool (2015) affirm that BIM is a process and a software, indicating 

that BIM is 10 percent technology and 90 percent sociology. They state that a BIM platform stands on 

technologies, processes and, even more importantly, enabling personal and organizational behaviour, 

as the most difficult to change component of the three-legged stool of BIM (Hardin and McCool, 2015) . 

In favour of BIM as a process approach, Haron et al. (2009) premised their argument on the fact that 

most of identified issues against the successful implementation of BIM are processes related to the need 

to change current processes. Therefore, they concur that BIM is more than the implementation of a 

technology (Haron et al., 2009), rather it is a systemic innovation that is evolving practices within the 

architectural, engineering, construction and operation sectors (Ahmed & Kassem, 2018) . 
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repository for a facility’s life-cycle (Zuppa et al., 2009). BIM as Building (product) Information 

Modeling comprises the digital building model, itself, and an information centre which represents how 

database is comprehensively structured. 

Since the BIM concept goes back to the early Computer Aided Design (CAD), it had been understood 

as a graphical three-dimensional model which was enriched by information associated with graphics 

(Migilinskas et al., 2013). Indeed, it was supposed that the outcomes of BIM overcame the inherent 

limitations of CAD tools by providing intelligent models which were comprised by structural 

information of digital model. The American Institute of Architects (2007) define the BIM as a 3-

dimensional digital model which is linked to a project information database. 

As evidenced, BIM had been viewed as a shared database of a 3D model of an object (building) and the 

sole source of all information about the project (Czmoch and Pekala, 2014). Over time, the definition 

of BIM evolved with the transition of the software industry towards replacing CAD tools with BIM 

tools. Concurrently, software vendors, like Autodesk, released information modelling technology to 

promote the mass use of BIM as a tool in the design processes of construction projects in the early 

2000s. 

 

Technology (Tool) approach 

According to next dominant approach, the concept of BIM is characterized as a tool. In this category, 

BIM has been a new CAD paradigm (Succar, 2009) and a tool for providing a 3D virtual representation 

of facility (Ibrahim et al., 2004). BIM is an integrative tool for the design, production and management 

of built environments (Fai et al., 2011), known as the most powerful tool to support Integrated project 

Delivery (AIA and AIA, 2007). According to the Associated General Contractors of America (AGC, 

2006), BIM is the development and use of a computer software model to simulate the construction and 

operation of a facility. The finding from the survey between AEC industries indicates that, initially, 

professionals considered the BIM as a tool to be used in early phases of construction project for the 

purposes of visualization and error identification as opposed to a tool for the entire construction process 

management (Zuppa et al., 2009). 

Accordingly, there are overlaps between the product approach and the tool approach where the 

challenges to and benefits of using BIM refer to the digital building model and the BIM tool that 

provides particular features of building (product) and represents how a respective database is 

comprehensively structured. Another approach refers to the process of building and what we can do 

with building as an object model which can overlap with the BIM as a tool approach, which is described 

in next section. 

 Process approach 

Even though BIM is an appropriate tool for building projects, further descriptions of BIM indicate 

that BIM is more than a tool and has the potential to cover several key processes in an AEC project. 

The BIM acronym stands also for Building Information Modeling (process) where the challenges of   
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Some define BIM in broader terms.  For instance, by considering the essential concepts for BIM, 

Cerovsek (2011) proposed five initial standpoints for BIM analysis, including: BIM as model, 

modelling tool, communicative intent, individual project work and collaborative project work. 

Likewise, Volk et al. (2014) have identified narrow and broad perspectives of BIM. The BIM, in the 

narrow sense, comprises solely the digital model of building plus the technical issues concerning model 

creation, while in the broad sense, functional, informational and organization issues beyond the narrow 

sense (technical and model creation processes) are taken into consideration. 

Nevertheless, the concept of BIM can be seen, defined, interpreted and analysed from alternative 

standpoints, which will be implemented by users accordingly. Since BIM could be understood and 

discussed from various fields of activity, like technology, process and policy point of views (Penttilä, 

2006; Succar, 2009 and Azhar, 2011), this study indicates the common dominant standpoints of users 

in BIM description among various definitions and categorizes them accordingly. In this aim, a set of 

relevant basic definitions are provided below to assure a common understanding of the BIM 

terminology. 

Basically, BIM is defined by International Organization for Standardization as the "use of a shared 

digital representation of a built object (including buildings, bridges, roads, process plants, etc.) to 

facilitate design, construction and operation processes to form a reliable basis for decisions" (ISO29481-

1 2016). Eastman et al. (2008, p. 13) defines "BIM as a modeling technology and associated set of 

processes to produce, communicate, and analyze building models" and Succar (2009, p. 357) as "a set 

of interacting policies, processes, and technologies". Suermann and Issa (2009) identified three groups 

of definitions for BIM: first, as ’Open standard based information repository for facility life-cycle’; 

second, as a ’Tool for visualization and coordination of AEC work’ and; third, as a ’Combination on 

first and second definition plus other aspects like process integration’. Likewise, BIM could be 

characterized as a tool, a process and a product that is used to promote a collaboration and visualization 

beneficial for all stakeholders throughout the whole life-cycle of construction (Zuppa et al., 2009). 

As can be seen, BIM is defined in many ways by users from different disciplines, but most of these 

definitions refer to what we can do with the model. For a proper implementation of BIM in the context 

of the construction industry, it is crucial to deepen our understanding of BIM among the existing 

definitions along a spectrum from BIM as an object to BIM as an activity (Haron et al., 2009). What 

are the differences in describing BIM? Is everyone pointing to a specific software tool or to more than 

a tool when they refer to BIM? Do descriptions refer to the product or to the operational processes? Is 

it product information modelling or production information modelling? Accordingly, in the following, 

the BIM definitions have been classified according to the categories ‘product’, ‘tool’ and ‘process’ as 

the common standpoints of BIM definitions. 

 

Product approach 

This category comprises the definitions which are mainly focused on the product aspect of BIM, in 

which BIM is viewed as a virtual representation of a building (Kymmell, 2007) and an information 
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Europe in late 1970 and early 1980" (Azhar et al., 2012, p. 15). The research findings indicate that there 

are considerable inconsistencies and variety in the interpretation and definition of BIM (Jernigan, 2007). 

Likewise, numerous reviews have been done concerning BIM implementation (Chong et al., 2017; Gray 

et al., 2013; Merschbrock and Munkvold, 2012; Antwi-Afari et al., 2018; Rezgui et al., 2013; 

Ghaffarianhoseini et al., 2017; Eadie et al., 2013; Succar and Kassem, 2015; and World Economic 

Forum, 2018) discussing the benefits and challenges of BIM use in the different phases of construction 

projects. Existing reviews discuss the benefits of and challenges to BIM adoption while focusing on 

specific aspects of the process such as technical, organizational, functional and information, as noted 

by Volk et al. (2014). 

A clear definition of BIM must be established prior to a discussion about BIM implementation in 

practice. Accordingly, the author has set out and put forward some of the arguments concerning 

alternative approaches in BIM definition, implementation, and benefits and challenges of using BIM in 

next few sections. 

 

BIM definition 

The concept of BIM originated from the "need to have a digital representation of the building processes" 

(Zuppa et al., 2009, p. 505), namely Building Product Modeling (BPM), which has been assumed to 

include the total sum of information about a building (Cerovsek, 2011). BIM, as a multidimensional 

concept (Succar, 2010), has gained considerable attention from several disciplines, which has resulted in 

a variety of definitions. Meanwhile, multiple BIM-related terms, like Building Product Modeling, 

Product Data Modeling (Penttilä, 2006), and conceptual modelling of building (Eastman et al., 1974), 

have been used by researchers from different disciplines. Indeed, BIM is defined according to the 

authors’ approach; they use their own terms within thousands of publications and refer to one group of 

stakeholders instead of life-cycle building information (Barlish and Sullivan, 2012). Therefore, the 

variation in definition could be rooted in describers’ point of view and the type of organization that they 

work for (Abbasnejad and Moud, 2013). 

Despite the inconsistencies of BIM definition among different users, Watson (2011) indicates that some 

ambiguities are implicit within the phrase, itself, and that it is not clear if the model refers to the 

underlying schema or to instantiated model of a particular building and continues to ask whether the 

term ‘modelling’ is a verb. In addition, a building model can be described according to its content or 

from a capabilities point of view, which refers to the specific objects that it describes and what kind of 

information requirements it can support, according to Eastman et al. (2008). 

Further, the term BIM can be interpreted differently, depending on whether the term building refers to 

"building as product" or "building as a process" of construction. BIM, as Building (product) Information 

Modelling, comprises the digital building model, itself, and the information centre, which represents 

how the database is comprehensively structured (Eastman et al. 2008 and Volk et al., 2014) while BIM 

as Building (operational process) Information Modelling refers to what you can do with the model, for 

which the latter approach is preferable (Eastman et al., 2008 and Turk, 2016). 
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Some define BIM in broader terms.  For instance, by considering the essential concepts for BIM, 

Cerovsek (2011) proposed five initial standpoints for BIM analysis, including: BIM as model, 

modelling tool, communicative intent, individual project work and collaborative project work. 

Likewise, Volk et al. (2014) have identified narrow and broad perspectives of BIM. The BIM, in the 

narrow sense, comprises solely the digital model of building plus the technical issues concerning model 

creation, while in the broad sense, functional, informational and organization issues beyond the narrow 

sense (technical and model creation processes) are taken into consideration. 

Nevertheless, the concept of BIM can be seen, defined, interpreted and analysed from alternative 

standpoints, which will be implemented by users accordingly. Since BIM could be understood and 

discussed from various fields of activity, like technology, process and policy point of views (Penttilä, 

2006; Succar, 2009 and Azhar, 2011), this study indicates the common dominant standpoints of users 

in BIM description among various definitions and categorizes them accordingly. In this aim, a set of 

relevant basic definitions are provided below to assure a common understanding of the BIM 

terminology. 

Basically, BIM is defined by International Organization for Standardization as the "use of a shared 

digital representation of a built object (including buildings, bridges, roads, process plants, etc.) to 

facilitate design, construction and operation processes to form a reliable basis for decisions" (ISO29481-

1 2016). Eastman et al. (2008, p. 13) defines "BIM as a modeling technology and associated set of 

processes to produce, communicate, and analyze building models" and Succar (2009, p. 357) as "a set 

of interacting policies, processes, and technologies". Suermann and Issa (2009) identified three groups 

of definitions for BIM: first, as ’Open standard based information repository for facility life-cycle’; 

second, as a ’Tool for visualization and coordination of AEC work’ and; third, as a ’Combination on 

first and second definition plus other aspects like process integration’. Likewise, BIM could be 

characterized as a tool, a process and a product that is used to promote a collaboration and visualization 

beneficial for all stakeholders throughout the whole life-cycle of construction (Zuppa et al., 2009). 

As can be seen, BIM is defined in many ways by users from different disciplines, but most of these 

definitions refer to what we can do with the model. For a proper implementation of BIM in the context 

of the construction industry, it is crucial to deepen our understanding of BIM among the existing 

definitions along a spectrum from BIM as an object to BIM as an activity (Haron et al., 2009). What 

are the differences in describing BIM? Is everyone pointing to a specific software tool or to more than 

a tool when they refer to BIM? Do descriptions refer to the product or to the operational processes? Is 

it product information modelling or production information modelling? Accordingly, in the following, 

the BIM definitions have been classified according to the categories ‘product’, ‘tool’ and ‘process’ as 

the common standpoints of BIM definitions. 

 

Product approach 

This category comprises the definitions which are mainly focused on the product aspect of BIM, in 

which BIM is viewed as a virtual representation of a building (Kymmell, 2007) and an information   
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Europe in late 1970 and early 1980" (Azhar et al., 2012, p. 15). The research findings indicate that there 

are considerable inconsistencies and variety in the interpretation and definition of BIM (Jernigan, 2007). 

Likewise, numerous reviews have been done concerning BIM implementation (Chong et al., 2017; Gray 

et al., 2013; Merschbrock and Munkvold, 2012; Antwi-Afari et al., 2018; Rezgui et al., 2013; 

Ghaffarianhoseini et al., 2017; Eadie et al., 2013; Succar and Kassem, 2015; and World Economic 

Forum, 2018) discussing the benefits and challenges of BIM use in the different phases of construction 

projects. Existing reviews discuss the benefits of and challenges to BIM adoption while focusing on 

specific aspects of the process such as technical, organizational, functional and information, as noted 

by Volk et al. (2014). 

A clear definition of BIM must be established prior to a discussion about BIM implementation in 

practice. Accordingly, the author has set out and put forward some of the arguments concerning 

alternative approaches in BIM definition, implementation, and benefits and challenges of using BIM in 

next few sections. 

 

BIM definition 

The concept of BIM originated from the "need to have a digital representation of the building processes" 

(Zuppa et al., 2009, p. 505), namely Building Product Modeling (BPM), which has been assumed to 

include the total sum of information about a building (Cerovsek, 2011). BIM, as a multidimensional 

concept (Succar, 2010), has gained considerable attention from several disciplines, which has resulted in 

a variety of definitions. Meanwhile, multiple BIM-related terms, like Building Product Modeling, 

Product Data Modeling (Penttilä, 2006), and conceptual modelling of building (Eastman et al., 1974), 

have been used by researchers from different disciplines. Indeed, BIM is defined according to the 

authors’ approach; they use their own terms within thousands of publications and refer to one group of 

stakeholders instead of life-cycle building information (Barlish and Sullivan, 2012). Therefore, the 

variation in definition could be rooted in describers’ point of view and the type of organization that they 

work for (Abbasnejad and Moud, 2013). 

Despite the inconsistencies of BIM definition among different users, Watson (2011) indicates that some 

ambiguities are implicit within the phrase, itself, and that it is not clear if the model refers to the 

underlying schema or to instantiated model of a particular building and continues to ask whether the 

term ‘modelling’ is a verb. In addition, a building model can be described according to its content or 

from a capabilities point of view, which refers to the specific objects that it describes and what kind of 

information requirements it can support, according to Eastman et al. (2008). 

Further, the term BIM can be interpreted differently, depending on whether the term building refers to 

"building as product" or "building as a process" of construction. BIM, as Building (product) Information 

Modelling, comprises the digital building model, itself, and the information centre, which represents 

how the database is comprehensively structured (Eastman et al. 2008 and Volk et al., 2014) while BIM 

as Building (operational process) Information Modelling refers to what you can do with the model, for 

which the latter approach is preferable (Eastman et al., 2008 and Turk, 2016). 
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The methodology applied to achieve the research objectives is the conceptual research approach. 

Accordingly, this paper is structured as follows: 

The research methodology is presented in section 2. Section 3 reviews the existing definitions of BIM 

and categorizes them according to the dominant approaches in interpreting BIM. The next section 

continues by summarizing the proposed benefits of and barriers to BIM implementation in the literature 

to clarify the existing approaches towards the interpretation and implementation of BI by academics 

and practitioners of construction. The result of the aforementioned topics is discussed in Section 5, in 

which the potential but neglected aspects of BIM based on dominant approaches is presented. Section 

6 concludes, proposing a discussion on how to reap BIM’s full potential, which is a contribution of this 

paper, as are its discussions of the limitations and future developments of this study. 

 

Method 

This study is focused on the concepts, or theories, that explain the BIM phenomenon and describes the 

vantage points and challenges to reaping its full potentials in a multitude ways. Therefore, the conceptual 

research approach is followed in this research. Meanwhile, our research is exploratory because the study 

is designed to investigate the dominant approaches to BIM definitions, as well as the benefits of and 

challenges to implementation. In this aim, both academic and applied publications on BIM are analysed. 

In order to limit this broad scope, the papers that focus on the basic features of BIM, benefits and 

challenges were selected. In this aim, a keyword search was performed on academic journals, as well 

as in databases and conference proceedings. The main keywords are ’BIM’, ‘Building Information 

Modeling’, ’Building Information Modelling’, ’BIM implementation’, ’BIM use’, ’BIM adoption’, 

’BIM benefits’ and ’BIM challenges’. Hereby, a comprehensive picture of recently published research 

and implementation efforts has been achieved. Beyond academic databases, the applied publications of 

relevant stakeholders, such as standard committees (e.g. buildingSMART, NBS) and software solution 

providers (e.g. Autodesk), are reviewed, as well. As a result of the applied method, the review excludes 

studies which have not published in English or are ongoing and are not yet published. The process of 

research is outlined in Figure 1. 

Figure 1: Research process 

 

Approaches on BIM 

This segment initiates with a general review of existing BIM related literature, thereby providing the 

context of the study and a comprehensive understanding of BIM adoption in the construction industry. 

The "Roots of BIM can be traced back to the parametric modeling research conducted in USA and 
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Introduction 

As a key industry, with only 1 percent annual productivity growth over the past 20 years (McKinsey, 

2017), the construction industry suffers from poor profitability. The construction industry lags behind 

other industries in the digital age because it is resistant to modern ways of performance. Nowadays, 

building projects are more complex; they face uncertainty and changing demands which should be met 

at once. It is widely acknowledged that the collaboration of numerous multidisciplinary project 

members through continuous, accurate and real time information sharing, plays a vital role in 

overcoming these difficulties (Becerik-Gerber & Rice, 2010). Recently, attention has been paid to the 

efficiency of project-based production systems and "much-needed efficiencies can only be achieved 

through fundamental shift in processes" (NBS, 2018, p. 5). 

Building Information Modeling (BIM), known as the centrepiece of the construction industry’s digital 

transformation (World Economic Forum, 2018), is a pertinent topic for academic discourse and industry 

attention. Virtual modelling technologies emerged in the late 1990s, necessitating many changes in 

processes, information infrastructures and organizational rules in contractual and collaboration 

practices (Merschbrock and Munkvold, 2012) to pave the way for emerging capabilities and changes 

within construction industry. BIM has the potential to increase the integration of design and to facilitate 

the construction of high quality buildings in less time and at a lower cost (Eastman et al., 2008) 

As a term and a method that is rapidly gaining popularity, the benefits of and barriers to the 

implementation of BIM have been widely investigated. Consequently, numerous benefits of BIM 

implementation have been proposed. Meanwhile, considerable efforts have been made to adopt BIM in 

the construction industry in countries like the UK, the USA, Canada, Finland and Denmark (NBS, 

2016). Nevertheless, the effectiveness and utility of BIM has not been justified (Bryde et al., 2013), the 

successful implementation of BIM has been slow in practice and “the rate of utilizing BIM is dragged 

behind the possibilities” (Halttula et al., 2015, p. 533). Zuppa et al., (2009), claimed that the ambiguity 

that surrounds the definition, business value and purpose of BIM impede a common understanding of 

the benefits and challenges of BIM implementation between stakeholders. Accordingly, the major issue 

is that "BIM is a powerful but complex technology" (Kaner et al., 2008, p. 321). The complexity of 

BIM increases where it can be seen, defined, interpreted and analysed from diverse users’ approaches 

and be implemented accordingly within heterogeneous building projects. 

On that ground, it is crucial to puzzle out the benefits and challenges of BIM implementation from 

multiple standpoints to come up with a common understanding about what BIM is and how it can be 

exploited in practice. To date, sufficient research has been conducted on the benefits and challenges of 

BIM, however, compiling research is still needed. To address this gap our research objective is divided 

into two specific research questions: 

1-What are the different approaches to the definition of BIM? 

2-What are the benefits of and challenges to the successful implementation of BIM from these different 

approaches? 
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Abstract 

An effectual implementation of BIM is hampered by an ambiguity of interpretation of BIM 

by users. Despite the considerable anticipated advantages for BIM, this ambiguity is 

exacerbated by the difficulties inherent in a successful BIM implementation. To reap BIM’s 

full potential, it is crucial to puzzle out the feasible values and risks of BIM implementation 

from multiple standpoints to come up with a common understanding of what BIM is and 

how it can be exploited in practice. In this study, we use the conceptual research method and, 

accordingly, review the literature on BIM topics in search of different approaches to the 

definitions, challenges and benefits of BIM. Results show that there are three dominant 

approaches in the interpretation and definition of BIM; ’product’, ’tool’ and ’process,’ each 

of which seems to have suboptimal features in their definition. In addition, the interpretation 

of BIM undergoes an evolutionary process from the product to process views. The findings 

from the review on vantage points and the challenges of BIM implementation revealed that, 

even though the benefits of BIM are rather clear, the number and variety of challenges 

indicate that the requisite knowledge and competence is not high enough in AEC industry. 

The literature-based findings of this paper go hand in hand with our perceptions from the 

industry. In other words, our literature findings explain our findings from the practice. 

Construction, as a conservative industry, evolves slowly but the full-scale implementation 

of BIM requires large scale changes in the whole industry, even structural changes at the 

business level. The aim of our future research is to provide knowledge for this development  
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Comparison of computer-based design (CAD) and Building 

Information Modelling (BIM), differences and approaches 

 

 

Abstract 

Investigation of the development of design and construction of projects in the construction 

industry, the increasing impact of computer technology on the design process and drawing 

maps in the first step and then the process of construction and maintenance of projects is in the 

next steps. This study aimed to investigate the trend and evolution of technological 

transformation in the construction industry of Cad to BIM, trying to perform a comparison 

between the design tools and the two-dimensional and 3d CAD methods and the clever 

approach of building information Modeling (BIM) and the differences, features and challenges 

of the two. The results showed that the aim of different CAD systems was to create abstract 

graphics from project design, while thinking is based on complex BIM and need change in the 

philosophy of data management. Also, the study showed that the biggest benefits of BIM 

compared to CAD are its fundamental effect on the design and manufacturing process. In 

addition, the entry of the building information modeling to classroom classes will help students 

to better architects and design more quickly than those who use CAD. 
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 Building Information Modeling (BIM), computer-based design (CAD), intelligent design, 

design and manufacturing process
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A Review of BIM Technology Acceptance Models at Individual  

Level 

 

 

Abstract 

In recent years, new information technologies are rapidly developing and implementing. It is 

vital to keep pace with these technologies in today's marketplace, where competition and 

competitive advantage are the first to survive. Building Information Modeling (BIM), with the 

role of integrating all of the information in the project environment, is a competitive advantage 

that must first be adopted at the level of the main decision makers, government executives and 

senior executives of the organizations. On the other hand, organizations need a readiness level 

for successful BIM implementation, which will help them to make these technologies easier 

for members of the organization; In fact, as organizations are more prepared to implement BIM, 

it's easier to accept it. On the other hand, the issue of non-acceptance of a technology has always 

been rooted in technical, financial and legal issues, and issues related to individuals and their 

attitudes can also have a positive impact on this issue, and with its negative impact on the way 

of accepting a technology, the second level BIM admissions should be formed among the 

lower-ranking employees of the organization to implement BIM by resisting their resistance. 

Therefore, the present study has been conducted as a review of past research, intends to identify 

the behavioral and individual factors that affect the admission of employees to BIM technology 

and by searching in a number of domestic and foreign research databases and 2000 to 2018, 

has been extracted. 
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An overview of applicable areas of BIM in the Facility 

Management of Industrial  

 

 

Abstract 

Building Information Modeling collects and keeps all the information of a built property. This 

information is effectively useful in project planning, different types of analysis, estimation of costs and 

quantities, design and integration of construction, optimization, and evaluation of risks, risk 

management, project management, and facility management . 

Regarding all these uses and advantages throughout the whole life cycle of the project, the 

implementation of this method by leading governments and organizations to improve the processes of 

operation and maintenance phases is clearly important. Although the implementation of BIM is not an 

easy process, it guarantees the advantages of effective information management in the operation phase. 

The facility management of industrial plants includes various activities which require accurate and 

accessible information systems. BIM covers a wide range of such functional information needs. The 

present article reviews and presents the key points of the use of BIM in industrial plants to meet the 

requirements of facility management in the operation and maintenance phases, with a look at the past 

researches . 
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Building Information Modelling Application in  

Risk Management Process 

 

 

Abstract  

AEC industry faces a lot of issues and problems which result in time extension, increasing cost 

or lower quality. Risk management is one of the remedies for these issues and one of the main 

knowledge areas in project management. it can remove the barriers and make some chances to 

meet project objectives. There are some issues prevented risk management success in projects 

or not gaining adequate results from it.  

Implementing BIM in construction may provide project team with benefits result from a lot of 

BIM related uses. These uses are helpful in whole project management fields like cost, time 

and risk management so they can help identifying risks and responding to them much easier 

and more efficiently. in this article general risk management process will be reviewed then 

some methods about using BIM in risk management process will be discussed. Finally, these 

frameworks will be used to proposed BIM uses related to risk management stages. 
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Application of Building Information Modeling (BIM) in 

Decreasing Civil Construction Claims 

 

 

Abstract 

One of the most important problems in civil construction projects is the claims made in them. 

The existence of these claims in projects will increase the time and cost. Building Information 

Modeling is one of the most recent approaches to development projects in recent years that can 

significantly reduce claims. Among the reasons for the reduction of claims by using the 

building information model, the specificity of the proposed relationships and partnerships can 

be highlighted by the specific contractual relationships of each system. Which implements the 

project with the building information modeling in the form of various contracts have different 

faces. 

Currently, one of the most obvious cases where contractors justify their delays by pretending 

to do so is reworked. The research suggests that project claims can be reduced by using a 

building information model that more closely adapts the implementation plans to design and 

conflict design and conflict plans. In this article, firstly, various claims raised in the projects 

are examined and then, using building information modeling, the way of the realization of 

claims reduction in the development projects will be presented. Then building information 

model is introduced and then, by combining these cases, in general, the ways of project 

prevention are discussed with the modeling approach of information. Some of the significant 

efforts made to implement these systems in different countries and the platforms used are each 

examined. 
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The Impact of Building Information Modeling on Improving 

Human Resource Management of Urban Construction Projects 

 

 

Abstract 

Building Information Modeling (BIM) is a new and promising approach in architecture, 

engineering, and the construction industry. BIM is a digital representation of physical and 

applied properties of a building and a common knowledge source for building information. It 

is a reliable basis for decision making during project lifecycle. On one hand, the need to optimal 

management of resources in the construction phase has always been a concern; and on the other 

hand, applying a modeling tool such as BIM for this purpose has been disregarded. The aim of 

this study, is evaluating the need to examine the impact of applying BIM on improvement of 

Human Resource Management (HRM) in urban construction projects. Research methodology 

of this study is literature review. Given the various aspects of such an important issue, the 

approach of considering HRM in this process is so significant. Addressing the process of HRM 

according to the results of the review of records- which identifies the needs of HRM in the 

construction industry- it is seen that so far no comprehensive study has analyzed the impact of 

BIM on HRM, and BIM is so significant in increasing the effectiveness of these projects. 
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Optimize Energy Consumption In Buildings Using Building 

Information Modeling Technology 

 

 

Abstract 

The prerequisite for constructing buildings with optimal energy consumption is to provide the 

ideal design and accurate analysis of the energy consumption of the design. In conventional 

design methods, there was practically no possibility of designing an optimal design. On the 

other hand, energy consumption analysis of the building based on two-dimensional maps is 

very time-consuming and in addition, the results will not be reliable. In this regard, building 

information modeling can actually provide a graphical model of all basic building information. 

To be able to solve the problems caused by design and implementation in the pre-operation 

phase. Modeling of building information by eliminating complexity, in the design, production, 

and construction phases, reduces the potential changes resulting from the construction of the 

building in an integrated manner and reduces the percentage of errors after fraternization and 

construction. The purpose of this study is to provide some modifications to the owners of 

buildings in order to reduce the energy consumption of buildings and to help optimize existing 

buildings, in addition to familiarizing them with the benefits and how to use building 

information modeling for building managers. In this regard, one of the applications that can be 

used to reduce energy consumption is to get the optimal site design, which is one of the most 

important factors in energy consumption. On the other hand, the impact of other solutions, such 

as natural, renewable energies, can easily be achieved by building modeling with respect to 

modeling of building information. 
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Application of parametric approach in construction cost  

estimation using Building Information Modeling 

 

 

Abstract 

In the conventional method of cost estimation, the quantitys are read from and calculated on 

2D CAD. Reading 2D CAD and visualizing 3D geometry in order to calculate the volume is 

often difficult. Building information modeling softwares has the ability to extract values from 

their built-in model. In reviewing the subject literature, most researches, especially domestic 

research, have merely described the benefits and benefits of building information modeling, 

and practical solutions to the application of this technology have not been investigated. 

Therefore, in view of the increasing prevalence of using the concept of building information 

modeling in developed countries and the advantages of this method in comparison with 

conventional methods, in this research, practical solutions for building information modeling 

technology in construction cost estimation is evaluated and its benefits compared to the 

conventional method. 
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Optimal efficiency by using component-based model and asset 

information model 

 

 

Abstract 

This article examines the optimization of different stages of a construction project and 

improves productivity in this area. In order to achieve this goal, based on the research carried 

out, the modeling method has been studied using key performance indicators. General 

information on benchmarking including goals, opportunities and innovations, as well as the 

benefits and outcomes of the application are briefly outlined. In addition, key performance 

indicators were identified in order to a better understanding of the effect of benchmarking on 

the construction industry in different domains. Component-based and asset information models 

are introduced as models that can use this method for data logging, or provide information for 

users to provide benchmarking for future projects. Using component-based and asset 

information models along with benchmarking can affect financial and economic outcomes, 

observe the principles of design and construction, respect for the rights of citizens and 

employees, and many other results, and improve the results it in the most desirable way. In this 

approach, the opportunity to innovate will be well provided and builders can present their new 

ideas in a fully optimized and functional way. 
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Facilitating Construction Material Procurement using BIM 

 

 
 

Abstract 

Building information modeling is increasingly being used to support the execution procurement 

process. one of the best important aspects of material procurement process is accurate quantity 

takeoff. after the quantity takeoff get access to project schedule is very important. project 

schedule is needful to decide about the time of purchasing, if we purchase construction 

materials before suitable time we meet the cost of cellerage and if we do it after appropriate 

time it comes to delay in project and increase the cost of the project. this paper describes an 

innovative BIM-based approach to access the information of material quantity takeoff and 

demand time to these materials. this paper use 4D models capability for optimising the process 

of construction material procurement. 
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Examining the basic characteristics of building information 

modeling and how it is evaluated 

 

 

Abstract 

BIM is one of the approaches that has led to changes in the modeling, drawing, design and presentation 

of building projects. For nearly 10 years, this thinking, integrated modeling and presentation of 

construction documents, is used as the most reliable and cost-effective method for managing projects 

in developed countries, and according to statistics, this method reduces 10- 18% of the cost of building 

structures. The purpose of this paper is to identify the basic BIM specifications and how to design a 

project and its continuity with accurate evaluations. To this end, the BIM ecosystem and the 

coordination of the factors associated with it are addressed, leading to a Lean design management. In 

the managerial branches, the decision making process is also very important, so the prototype of the 

given designs can be extracted from the software and presented them in the form of graphs, documents 

and charts in order to provide the basis for decision making in BIM. This is accomplished by models 

called spatial topologies. All these processes will give us results that need to be evaluated. Scoring 

methods and project performance evaluation systems are also designed for this purpose. 
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Investigating the Capacity of Building Information Modeling 

(BIM) in Iran in the maintenance process 

 

 

Absract 

Studies have been conducted in order to measure the familiarity of managers and employees 

working in manufacturing and manufacturing industries in Iran with the subject of Building 

Information Modeling (BIM), coherent and comprehensive results to assess their willingness 

to use this concept. In this study, in order to achieve this need, by holding five workshops for 

activists in the operation phase of projects, in addition to their familiarization with the extended 

capabilities of BIM, new capacities of this method in the process of maintenance of projects 

were collected and presented by the distribution of their viewpoints.  Is. The analysis of the 

obtained results is that the familiarity between the manufacturing industry and BIM is far lower 

than the building sector. But in general, there is a good feedback in both industries for the use 

of BIM in the maintenance systems, due to 3d visual features, idealism and facilitating 

positioning. It also requires more structured studies to discuss the effectiveness of BIM in 

reducing maintenance costs. 
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The challenges of available BIM softwares with the approach of 

buildings operation and maintenance 

 

 

Abstract  

Building Information Modeling (BIM) is now being used as one of the newest tools in the 

design, construction, and operation of buildings. BIM as a digital representation of the physical 

and functional characters of the buildings by sharing project information between the 

stakeholders, presents the actual conditions of a buildings from the beginning to the end of its 

life cycle. There are many softwares that users have been using for this technology. However, 

the use of these software has significant challenges, especially for use in the stage of operation 

and maintenance of the buildings. In this paper, while introducing various BIM software 

applications, the challenges of using these softwares, especially during the operation of 

buildings, are presented, and finally, a proper solution based on WebGIS technology is 

presented to overcome these challenges. 
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Comparative study of building information modeling (BIM) 

roadmap in different countries  

 

 

Abstract  

With the prevailing of the using modeling of building information and need for a document to 

institutionalize it, countries such as Canada, Australia, Britain, and institutions such as the 

National Institute of Building Knowledge in America began to publish a roadmap. Given the 

complexity and newfound of this technology, if it takes advantage of all the BIM capabilities 

without considering infrastructure, scientific and other needs, cost of projects will be increased 

without any benefit. The purpose of this study is to review the comparative aspects of other 

countries exprences in BIM roadmap, and discover the important issues in them in order to 

provide a comprehensive template for writing BIM roadmap for Iran construction industry and 

to develop this technology properly in the country. The most common key issues were: 

"Promotion and education, developing guidelines, leadership and engagement, processes and 

data exchanges, procurement, encouraging the use and understanding of the BIM benefits, 

feasibility and capacity evaluation." 
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Surveying building information modeling (BIM) potential at 

residential building energy audit process - Case study in Tehran 

 

 

Abstract 

Increse of energy consumption at this time, is a global issue. Particularly in developing 

countries like Iran. In the other hand, existing buildings consumpt a big amount of energy every 

year. So building energy audit is an important solution for this problem. In a building energy 

audit process, there is a need of coming back to reach the primary data, constantly, to calculate 

energy saving of each audit solution. Thus, creating a decision-making framework in building 

energy audit process, not only make a better coordinattion in the process, but also accelerate 

building energy audit process. 

In this paper, with presenting a new decision-making framework in building energy audit 

process and using building information modeling method, the data existing in different stages 

of audit process will be organized and in the end with using softwares, presented in this paper, 

the process will be accelerated ond reach more detailed results. 
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Increase return on investment with improvement BIM success 

implementation factors in building investment company 

 

 

Abstract  

BIM technology solutions in modeling and managing information with the aim of reducing 

cost and time and increasing the quality of construction has been consider too much over the 

last few years. And construction collections are moving towards new technologies trying to 

successfully implement the technology of BIM in their projects or offices. In the meantime one 

of the applications of BIM technology is to reduce the investment risk in this area by reducing 

manufacturing errors, wasting materials and energy and also reducing the construction time 

with accurate planning which has resulted in an increase in return on investment for investors. 

All the active companies in this field are aware of this issue and are trying to successfully 

implement BIM technology in their work portfolio, also by designing a strategy and 

implementation plan, they have been trying to form a successful team in modeling information. 

This paper has been studied important things from the implementation BIM plan to the 

formation of the team and the definition of the pilot project and the main project and then the 

documentation of the information by examines the parameters experienced in the 

implementation of BIM in one of a set of investment companies in the realm of housing with 

a more capital-returnable approach. 
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Evaluation of the establishment of the project 

management project office in the organization, based on 

information structure modeling with the approach of 

building information management 

 

 

 

Abstract 

New methods for executing construction projects at Project Management Offices (PMOs) have 

always been the intention of the construction engineers and stakeholders in improving the 

quality, reducing the time, and consequently reducing costs. One of these is the new BIM 

modeling technology. The purpose of this research is to investigate and analyze the modeling 

of building information (BIM) and prioritize failure factors in establishing this system in 

project management offices in project-oriented organizations in the country. For this purpose, 

determining the failure factors in the implementation of building information modeling system 

according to experts and experts, and using the questionnaire, weight and importance of these 

factors were determined using the ANP model and the factors were prioritized. The results 

showed that according to the experts' opinions and according to the binary comparison, the 

main criteria of the study showed that most of the factors that lead to failure of BIM in 

construction projects include technical, financial, human resources and organizational and 

environmental problems, respectively. Other results showed that four subscales of information 

dispersion and a lack of a single system with a weight of 0.9802, lack of infrastructure with a 

weight of 0.8612 , The complex space of programs with a weight of 0.7086, lack of localization, 

modeling of building information with project conditions in Iran with a weight of 0.6589, The 

lack of an integrated system with a weight of 0.5531 and a weakness in the technical skills of 

experts and staff in using the BIM system with a weight of 0.4008 were the most important, 

and thus had the greatest impact in prioritizing the factors of failure to realize BIM. By 

identifying the effective causes of the BIM's failure to meet the challenges, preventive 

measures can be taken to prevent such projects from being broken down and put them on the 

path to success. Considering the factors that prevented the implementation of BIM in 

construction projects, it can be stated that modeling of building information in civil engineering 

projects requires the support of senior executives from its implementation, which is also 

dependent on the reasons mentioned. Because by removing the barriers ahead of it, managers 

may want to use it to better manage resources and time, and more. 
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A review of interoperability and integration of the systems and 

building information modeling (BIM) 

 

 

Abstract 

Interoperability is the ability of systems to exchange information seamlessly (Sergio Aranda et 

al. 2015). Based on this ability, various software applications can be integrated and converted 

into a single system to meet the needs of the project.  Integration of systems consists of three 

levels; minimal/no integration, partial integration, and full integration.  One of the systems that 

can be integrated with many other systems and is very useful is the building information 

modeling (BIM). BIM is a process to facilitate the exchange and interoperability of building 

information (Eastman et al. 2011) and a product of physical and functional characteristics of a 

building. By integrating BIM with other systems two very useful types of BIM are obtained 

that are parametric BIM and analytical BIM. Parametric modeling is a general method for 

defining a model with variable constraints and parameters. Analytical BIM is created by 

integrating BIM and simulation tools. Undoubtedly, the integration of systems, and in 

particular the integration of BIM with other systems is a necessity today, but we still face many 

challenges and gaps to carry out that, and the most important problem may be the human 

beings. In this study, we are looking for an accurate consideration of these issues and their 

relationship with each other. 
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Experience, challenges and advantages of implementing building 

information modeling in a mass construction project 

 

 

Abstract 

Building information modeling (BIM) is being widely acknowledged as a catalyst for 

improving innovation and efficiency in construction industry and it is becoming a dominant 

process for overcoming the difficulties and challenges of this industry. However, 

implementation of the aforesaid process has a multitude of difficulties due to its novelty and 

some various factors including the resistance to change and the necessity to increase the 

information and technical knowledge of consultants, contractors and employers. Besides, the 

experience and details derived from the implementation of the aforementioned process in 

construction projects of Iran have not been widely informed yet. Also, while this process in 

developed countries is recognized as a legitimate procedure from the initial stages of design to 

the last stages of construction and operation the lack of familiarity with this process among the 

experts in Iran’s construction industry has led to absence of acknowledgement for the 

aforementioned process. Hence, this study aims to explain and share the challenges, benefits 

and experience of implementing the aforesaid process in an 85,000 m2 residential project and 

analyze various aspects of this process considering a practical point of view as well as 

benefiting technical, management and operational parties. 
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Investigating the effect of BIM implementation potentials on 

performance improvement of Iranian consulting engineers 

companies 

 

 

Abstract 

The implementation of Building Information Modeling (BIM) is a management task that is 

accompanied by major changes. Therefore, identifying the critical success factors in 

implementing the BIM, as well as identifying its implementation challenges in the construction 

industry of Iran, is a prerequisite requirement in this process. The purpose of this research is to 

identify the construction industry in Iran in order to provide a clear understanding of the use of 

information structure modeling and provide an appropriate method for assuring collective 

motion for the comprehensive implementation of building information modeling, which results 

in the implementation of information structure modeling, It creates strategies and 

recommendations for the construction industry in Iran. In the first study, based on previous 

studies, BIM implementation methods and critical success factors in the field of 

implementation are discussed, which open the way for analyzing methods quantitatively and 

qualitatively. This review will provide a solid foundation for organizations to make informed 

decisions about the implementation of building information modeling in construction 

organizations. The main purpose of this research is to identify significant factors for the success 

of the Information Building Modeling (BIM). Such a factor involves the potential BIM and the 

impact of these potentials in enhancing the performance of the companies that implement the 

BIM. Each of these factors has been evaluated using a survey of a number of international 

experts in BIM. The survey is based on literature and questionnaires. This research shows the 

results of the survey and identified highlighted factors on the implications of BIM 

implementation and organizational performance enhancement. 
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Evaluating the Benefits of Implementing Building Information 

Modeling (BIM) Functions in Iran's Construction Projects 

through Cost-Benefit Analysis (CBA) 

 

 

Abstract 

Construction projects account for a high percentage of the world's resources, but they typically 

cost more than the planned amount. According to studies conducted in this field, Building 

Information Modeling (BIM) as an emerging technology in the manufacturing industry can 

help in solving these problems in order to coordinate and integrate design and construction 

activities to achieve the ultimate goal and benefits. Considering that the average cost of 70% 

to 80% of construction costs is determined by designers' decisions at the early stages of design, 

by providing a comprehensive look at the architecture, engineering and construction process, 

the 70% reduction in the cost of implementing the BIM in sample projects due to the use of 

This concept has been reported in the design and planning phase. However, the application of 

new technologies such as BIM initially involves costs and barriers that sometimes delay the 

acquisition of benefits from their use and make it more difficult or unhelpful to use these 

technologies, and it reduces its acceptance in Between the project components. The purpose of 

this study is to evaluate the benefits of implementing BIM functions compared to the costs that 

are spent on its implementation in projects. The results of this Cost-Benefit Analysis (CBA) in 

three construction projects in Iran show that, despite all the limitations and shortcomings, the 

benefits to the costs incurred and the implementation of BIM in the project environment is 

justified. 
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Economic Assessment Factors of Applying Virtual Design and 

Construction (VDC) in Construction Projects 

 

 

Abstract  

Information and communication technology (ICT) includes computer-based tools supporting, 

architecture, engineering and construction (AEC) industry. Virtual design and construction 

(VDC) is a modern method created in order to overcome problems in the construction industry, 

such as greater costs, longer time and disorders. Virtual design and construction by using 

multidisciplinary functional models in design and construction projects including products 

(such as facilities), work processes and design, construction and operation organization, 

supports the business objectives. Implementation of new methods, sometimes facing resistance 

from workers in the construction industry, they see them as additional costs in the projects. 

Hence the need to analyze the economic impact of applying these methods in projects and 

quantifying them are quite evident. In this study, the methods of measuring the economic 

impact of the application of virtual design and construction (VDC) in construction projects are 

reviewed and economic evaluation factors have been extracted. Using the tools of quantitative 

research methods, these factors have been reviewed and prioritized. The results of this study 

show that increase in revenue, saving the costs of operation, maintenance and energy, and 

improvement in personnel efficiency are the most significant factors in assessing the economic 

impact of the application of VDC in projects. 
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Identifying and reviewing facilitators of BIM  

Acceptance and Implementation 

 

 

Abstract 

Although “information” is paramount in BIM, the nontechnical aspects of “process,” “people,” 

and “policy” must be considered too. This paper focuses on facilitators of BIM, including 

mandates, requirements, roadmaps, maturity models, measures, guides, and legal, security and 

best practice issues. 

Many countries have mandated BIM on public projects to design, build, and manage their 

projects “better, faster, cheaper, safer, and greener” and many more are following suit. 

Experience teaches that a long-term strategic plan is required to bring a national construction 

industry to a level where the broad societal benefits of BIM can be achieved. For this reason, 

most countries release BIM roadmaps in concert with their BIM mandates. BIM guides have 

also been developed and updated as the industry reached each milestone on the roadmap. 

At the time of writing, more than 100 BIM guides were publicly available. Sometimes as part 

of a BIM guide and sometimes as an independent tool, numerous BIM maturity models were 

developed and released as a means to monitor and manage the status of BIM implementation 

at various levels that we would be familiar by them in this article. 
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The challenge of implementing building information modeling 

(BIM) in linear infrastructure; Case study in Iran 

 

 

Abstract 

Infrastructure projects have a fundamental role in economic development and construction 

success. There are many difficulties and obstacles in traditional managing methods, from 

feasibility studies and planning to operation, including but not limited to construction clashes, 

imperfect technical documents and detailed design, change order, extra charges and other 

common problems. 
This study try to define the efficiency of Building Information Modelling (BIM) in linear 

infrastructure projects, conforming to our country and regional condition, regarding 

international research and models in industrial countries.The case of our study was the 6th. 

Sector of Zahedan – Chah bahar railway, in which the BIM was used in all aspects of the 

project, presenting a structured solution to the problems may be encountered in traditional 

method of project management.  
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Studying the Project Cost Estimation Template Based on 

Building Information Modeling (BIM) and Construction Building 

Materials Price List 

 

 

Abstract 

Building Information Modeling (BIM) for designing and implementing optimal and 

sustainable construction projects over the past two decades has revolutionized this industry and 

has led to increased production, productivity, infrastructure sustainability, quality, and reduced 

recycling and recycle costs in the construction industry. Today, with the growing use of 

information modeling technology in the construction industry around the world, this 

technology has so far not been able to be applied efficiently and efficiently in our country, and 

remains unexplored and unhelpful. Most construction companies do not have sufficient 

knowledge and perception for using BIM or can not use it due to lack of proper infrastructure, 

or there is no incentive or interest to use it by corporate executives. As the use of computers 

leads to increased speed, precision and cost reduction of duplication and control processes, the 

experience of developed countries in facilitating the control of the rules of building codes has 

led to the linkage of these regulations with computer software. In this paper, we want to 

estimate the cost of implementing the BIM and construction building materials price list, and 

examine how we use the design information in the framework of the banners. Finally, using 

the integrated design information application approach, list price, in the BIM environment, we 

are looking to improve the process of estimating project cost during the project start-up phase 

and during the execution of the project. The final results of the research show the perfect fitting 

of the template designed with list price, which significantly increases the speed, accuracy and 

design optimization. 
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based -Proposing a Framework for Implementing BIM

Automated Code Compliance Checking in Iran 

 

 

Abstract 

The process of controlling construction designs against codes and regulations is time-

consuming, costly, and error-prone amongst the overall building permit procedure. Automating 

this process can provide significant benefits to the architecture, engineering and construction 

(AEC( industry. In this paper, firstly, the issues of codes manual controlling are discussed, and 

a short comparison is made between countries that manually carry out this process and 

countries that are doing it automatically; then, the required steps for automating this process 

have been investigated. Also, to compare different Automated Code Compliance Checking 

(ACCC) systems, some of the most important efforts to implement these systems in different 

countries have been examined. Finally, according to the reviewed cases, to benefit from the 

advantages of ACCC systems in Iran, suggested framework for the implementation of these 

systems is presented. 
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Using Building Information Modeling (BIM) to facilitate 

prediction process of stakeholders’ needs in the design stage: The 

Case Study of Shahid Kharrazi Residential Project 

 

 

Abstract  

Paying attention to the needs of stakeholders is one of the significant issues in projects. If this 

issue is neglected, it will have negative effects on the project. The aim of this study is finding 

solutions to analyze and predict the needs of stakeholders in the early stages of projects, using 

the case study of Shahid Kharrazi residential project, in order to achieve project success 

through their satisfaction. Here, at first methods for facilitating the process of predicting the 

needs of stakeholders in the design phase were extracted through literature review. Then, a 

questionnaire was distributed among respondents from engineers, managers, and active 

stakeholders in the project, and the collected data was analyzed and prioritized using the AHP 

method. The results show that using Building Information Modeling (BIM) can significantly 

facilitate the prediction process of stakeholders’ needs. The results of this study can be used by 

residential projects’ stakeholders to obtain maximum satisfaction of them. 
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Releasing the Unhidden Potential of BIM 

 

 

Abstract 

An effectual implementation of BIM is hampered by an ambiguity of interpretation of BIM 

by users. Despite the considerable anticipated advantages for BIM, this ambiguity is 

exacerbated by the difficulties inherent in a successful BIM implementation. To reap BIM’s 

full potential, it is crucial to puzzle out the feasible values and risks of BIM implementation 

from multiple standpoints to come up with a common understanding of what BIM is and how 

it can be exploited in practice. In this study, we use the conceptual research method and, 

accordingly, review the literature on BIM topics in search of different approaches to the 

definitions, challenges and benefits of BIM. Results show that there are three dominant 

approaches in the interpretation and definition of BIM; ’product’, ’tool’ and ’process,’ each of 

which seems to have suboptimal features in their definition. In addition, the interpretation of 

BIM undergoes an evolutionary process from the product to process views. The findings from 

the review on vantage points and the challenges of BIM implementation revealed that, even 

though the benefits of BIM are rather clear, the number and variety of challenges indicate that 

the requisite knowledge and competence is not high enough in AEC industry. The literature-

based findings of this paper go hand in hand with our perceptions from the industry. In other 

words, our literature findings explain our findings from the practice. Construction, as a 

conservative industry, evolves slowly but the full-scale implementation of BIM requires large 

scale changes in the whole industry, even structural changes at the business level. The aim of 

our future research is to provide knowledge for this development.  
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