
 

  BIMالمللی چهارمین کنفرانس بین 

 1400ماه مهر 26شنبه  وز نخست: دور

 بخش رویداد  عنوان موضوع  کنندگان ارائه

 دکتر مجتبی عزیزی 

 مدیر و دبیر علمی کنفرانس 
 های کنفرانس و معرفی برنامه  آمدگوییخوش 

ی 
ی کلید

افتتاحیه و سخنران
 

 1رویداد 

15:00 

 الی

16:30 

 شاکری اقبال دکتر 
 کنفرانس دبیر 

 در کشور BIMبسترهای قانونی مورد نیاز برای توسعه 

  محمودزادهمحمود  دکتر
 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

   فرمهندس حامد مانی
 مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

 در کشور BIMدستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص توسعه و ترویج  

   دکتر جواد قانع فر
 رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه 

   دکتر مسعود شفیعی
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 در ساختارهای موجود اجرای پروژه   BIMپروژه های عمرانی استان تهران و جایگاه 

   مهندس امیر صفیری

 سوئیس  های زیرساختپروژه در BIM مشاور و متخصص

 های حاصل از پیاده سازی آن آموختهبازنگری در مفهوم بیم در صنعت ریل و راه و درس 

 رسانی دنیادر بزرگترین پروژه برق  

 دقیقه  15 استراحت

 جلسه:مدیر 

مجید پرچمی  دکتر 

عضو هیأت علمی  جالل، 

 دانشگاه تهران 
 

 دکتر محمدرضا علوی پور 
ی و کارگاه  ACEMI Legal issues and necessary contract changes due to BIMمدیر عامل موسسه 

سخنران
 

 1رویداد 

16:45   

 الی

 18:15 

 مهندس افشین اصولی 

 مدیر مهندسی شرکت کیسون
گیری از منطق  با بهره  EPC /EPCFهای آن در پروژه  مدیریت تغییرات و ریسک ناشی از

BIM 
 دکتر شکرچی زاده 

 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
 و توسعه کیفی صنعت ساخت BIMفناوری 

 جلسه: مدیر

،  عزیزیمجتبی دکتر 
عضو هیأت علمی دانشگاه  

 تربیت مدرس 

 شفیعی  دکتر مسعود

 ریزی استان تهران رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 نژاد مهندس پرویز قوامی

 ریزی استان تهران مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه

 دکتر مصطفی خانزادی 

 عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت 

 الوانچی دکتر امین 

 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف 

های عمرانی تهران و  در پروژه BIMانداز و برنامه بلندمدت پیاده سازی تشریح سند چشم 

 دستورالعمل های  اجرایی آن 

میزگرد 
ت 

صی سازمان مدیری
ص

تخ

ی
و برنامه ریز

 

 2رویداد 

 جلسه: مدیر

 مهندس نوید فتحی،  
سازی  مدیر پروژه پیاده

BIM در پتروشیمی 

 مهندس صفرعلی بابایی

 مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 

 مهندس وحید ترکیان
 رئیس گروه متخصصین شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی

 مهندس محمدرضا صمیمی 
 رئیس مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه

 پور مهندس امیر یحیی
 آپادانا ریزی طرح پتروشیمی مدیر برنامه

 مهندس مهدی خیری 
 در طرح پتروشیمی آپادانا  BIMسازی مشاور پیاده

 های صنعت پتروشیمی در پروژه BIMسازی های پیادهها و چالشفرصت

صی
ص

میزگرد تخ
 

ت و گاز و پتروشیمی 
صنایع نف

 

 3رویداد 

 دقیقه  15 استراحت

 جلسه:مدیر 

عباسیان جهرمی،  دکتر 
دانشگاه  عضو هیأت علمی 
 خواجه نصیر 

 دکتر سید وحید فقیهی 

 آمریکا  Prairie View A&M استادیار دانشگاه
Applications of IoT in Construction Project Management 

ی و کارگاه 
سخنران

 

 1رویداد 

18:30   

 الی

 20:00 

 مهندس سعید دهقانی 

 Sunco Architectsمدیرعامل شرکت
 چگونه؟  ،BIMتعامل بانک اطالعات با مدل 

 مدیر میزگرد: 

دکتر محمد جواد  

   مهدوی نژاد،

 استاد دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر اقبال شاکری 

 عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر  

 دکتر حسین تقدس 

 ت علمی دانشگاه تهران أعضو هی 

 دکتر عبدالرضا گلپایگانی 

 معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران  

 یمهندس محمد چگن
 سازمان تجهیز و نوسازی مدارس  قاتیو تحق یکل دفتر فن ریمد  

 دکتر مهرداد تقی زاده 
 و کنترل ساختمان  مقررات ملی ۲۲رئیس ستاد اجرایی مبحث 

 دکتر کامران عبدولی 
   تهرانمعاون حفاظت و پیشگیری حریق سازمان آتش نشانی  

معماری در فرآیند صدور پروانه شهرداری تهران با استفاده از    هایکنترل خودکار نقشه 

 (BIMسازی اطالعات ساخت )مدل 

صی
ص

میزگرد تخ
 

ی تهران 
شهردار

 

 2رویداد 

 جلسه:مدیر 

 دکتر رضا فلسفی
عضو هیأت علمی دانشگاه  

 هنر تهران 

 

Kherun Nita Ali 

ی و کارگاه  BIM Collaboration: Requirements and Challenges از مالزی  Teknologi Malaysiaاستادیار دانشگاه 
سخنران

 

 3رویداد 
Dr. Paul Coates 

 The Integration of BIM and Quality Delivery انگلستان  Salfordدانشگاهدر  BIMمدرس 

 مهندس مهدی برومند 

 NPRمدیرعامل شرکت نماپرداز رایانه 
 BIMبرداری در کاربرد اسکنر لیزری و پهپاد نقشه 



  BIMالمللی چهارمین کنفرانس بین 

 1400ماه مهر 27شنبه سه: دوموز ر

 بخش رویداد  عنوان موضوع  کنندگان ارائه

 مدیر جلسه: 

 دکتر احسان اشتهاردیان

 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 

Dr. Jack Cheng  

ی و کارگاه  BIM Adoption in Hong Kong: Lessons Learnt and Way Forward گنگ فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد و استاد دانشگاه فنی هنگ
سخنران

 
 1رویداد 

15:00 

 الی

16:30 

 مهندس سینا رمضانیان 

 عضو دفتر فنی شرکت ویستا فراز 
 بررسی موردی به کارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان با کاربری اداری در فاز اجرا و نظارت 

 حسین خراشادی زاده 
 موردی(  همراه با مثالهایی از چند نمونه)  پروژهدر سرعت و کیفیت اجرای   BIMتاثیر        BIMمشاور و متخصص 

 مدیر میزگرد: 

 مهندس حسین موسوی 
کارشناس ارشد مهندسی و 

 BIMمدیریت ساخت، مشاور  

 مهندس حسین محمودی 

 معاون توسعه و مهندسی مجتمع مس شهر بابک

 مهدی حاجی احمدی 

 رئیس اجرای پروژه های ساختمانی و اسکلت فلزی فوالد مبارکه 

 شُکر خدایی دکتر

  رئیس کمسیون توسعه پایدار،محیط زیست،و آب اتاق ایران

 کراری دکتر حبیب  

 استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 های هوشمند، با نگاهی به انقالب صنعتی چهارم برداری کارخانهطراحی تا بهره 

صی
ص

میزگرد تخ
 

پروژه
ی و پروژه

ی صنعت
ها

ت و درمان 
ی بهداش

ها
 

 2رویداد 
 دکتر خلیل علیزاده 

 مدیر عامل شرکت طلوع آتیه 

 ذر آدکتر مسعود فیاض  

  مدیره شرکت پایا سازه پاسارگادرئیس هیت 
 دوست مهندس سعید نیک

 ۲سرپرست نظارت پروژه آتیه 

 مهندس امین جهانی

 ۲مدیریت فنی پروژه بیمارستان آتیه  

 رضا طلوع ی دکتر عل

 مشاور عالی تدوین مجموعه استانداردهای بیمارستانی

 های بهداشت و درمان در پروژه  BIMسازیها و الزامات پیاده نیازسنجی، بررسی ظرفیت 

 جلسه:مدیر 

مرکز غزال راهب، دکتر 

تحقیقات راه، مسکن و 
 شهرسازی

 مهندس مهدی خیری 

 مدیرعامل شرکت ویستا فراز 
ی و  BIMپروژه ها بدون 

سخنران
کارگاه 

 

 3رویداد 
 مهندس عارف گرزین متایی 

 در شرکت بهپندار پارس   BIMمدیر 
 در ایران  BIMسازیاجتماعی پیاده -فرهنگیموانع  

 دقیقه  15 استراحت

 جلسه:مدیر 

مهندس مجتبی طاهری  

 برون، 
 مدیرعامل مشهد بیم  

 

 مهندس قاسم آریانی

 IRAN-BIMمدیرعامل شرکت مهندسی فرداد 
 BIMهای ( برای پروژه ARچگونگی ساخت واقعیت افزوده ) 

ی و کارگاه 
سخنران

 

 1رویداد 

16:45   

 الی

 18:15 

 دکتر مجتبی مغربی 

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 
 : توسعه گام به گام BIMای واقعیت مجازی یک مدل سازی حرفه شخصی 

 مدیر میزگرد:

 دکتر وحید شاه حسینی 

عضو هیأت علمی دانشگاه  
 امیرکبیر 

 مهندس یوسف رضاپور 

 ای تهران مدیرعامل شرکت آب منطقه

 محمدرضا بختیاری مهندس 

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران 

 مهندس داود نجفیان

 ای البرز مدیرعامل شرکت آب منطقه

 زاده مهندس ذوالفقار مهدی

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب البرز 

صی های آب و آبفادر پروژه  BIMسازیها و تجربیات پیاده چالش 
ص

میزگرد تخ
 

ب و آبفا 
ت آ

صنع
 

 2رویداد 

 جلسه:مدیر 

 مهدی روانشادنیا دکتر 
عضو هیأت علمی دانشگاه  

 علوم تحقیقات 
 

 مهندس مجید نجاریان 

 های شرکت مهندسی و توسعه نفت ریزی طرح مدیر برنامه

 مهندس علی فرخی
 کارشناس ارشد مهندسی فرآیند طرح توسعه میدان نفتی آزادگان 

 صالح دشتی دکتر 

 طرح توسعه میدان نفتی آزادگان  در BIMسازی مدیر پروژه پیاده

ای باالدستی صنعت نفت و گاز با های توسعههای تحول دیجیتال در طرحها و چالش ظرفیت 

 طرح توسعه میدان نفتی آزادگان در BIMسازی تمرکز بر تجربیات پیاده

ت و گاز  
صنایع نف

صی 
ص

میزگرد تخ
ی  

و پتروشیم
 

 3رویداد 

 صالح دشتی دکتر 
 مدیریت ساخت دانشگاه دانشگاه علم و صنعت دکترای 

 BIMهای مبتنی بر های حقوقی و قراردادی و اسناد مورد نیاز جهت ارجاع کار در پروژهرویه

 دقیقه  15 استراحت

 جلسه:مدیر 

 فرهاد سعیدی دکتر 
 دبیر کمیته صنعت کنفرانس 

 ی عدکتر سعید رکو

 آمریکا Mississippi استادیار دانشگاه
BIM in Iran, Crawl to Fly 
 بیم در ایران، از خزیدن تا پرواز

ی و کارگاه 
سخنران

 

 1رویداد 

18:30 

 الی 

 20:00 

 مهندس امیر کرمی 

 BIMAKمدیر شرکت 
 در دفاتر معماری  BIMپیاده سازی 

 جلسه:مدیر 

،  فروشاحسان سقطدکتر 
و عضو هیأت   BIMمتخصص 

 علمی در کشور آفریقای جنوبی

 رحیمیان  فرزاد پوردکتر 

 انگلستان Teessideدانشیار دانشگاه 

Industry 4.0 Solutions for Building Design and Construction: A Paradigm of New 

Opportunities 

ی و کارگاه 
سخنران

 

 2رویداد 
Fonbeyin Henry Abanda 
 Oxfordمحقق حوزه فناوری اطالعات ساخت دانشگاه 

Brookes  انگلستان 
Development of a Digital Adoption Plan for Construction Companies 

 جلسه:مدیر 

محمد حسین دکتر 

عضو هیأت علمی  محمودی،  

 دانشگاه هنر تهران 

 دکتر حمید آالدپوش 

مهندسی، پژوهش و فناوری  مدیرکل اسبق امور فناوری معاونت 
 وزارت نفت 

ی و کارگاه  ها یکپارچگی مدلسازی اطالعات ساخت و مدیریت ناب، راهکاری مناسب برای مدیریت مگا پروژه 
سخنران

 

 3رویداد 
 مهندس بابک واحدی 

مشاور مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز، معدن و فلزات،  
 نیروگاهی و زیرساخت حمل و نقل 

 های نفت و گازدر مدیریت پروژه   BIMکاربرد



 

  BIMالمللی چهارمین کنفرانس بین 

 1400ماه مهر 82شنبه چهار  :سوموز ر

 بخش رویداد  عنوان موضوع  کنندگان ارائه

 مدیر جلسه: 

 آذرمی  امین مهندس

   استرالیا ازمتخصص بیم 

 محسن کالنتری 

 استرالیا   Melbourneاستادیار دانشگاه 
Automatic Scan to BIM 

ی و کارگاه 
سخنران

 

 1رویداد 

15:00 

 الی

16:30 

Dr. Samuel Egwunatum 

 Federal University ofاستاد دانشگاه 

Technology Owerri  نیجریه 
BIM Interoperable Energy Analysis in Sustainable Building Design 

 مدیر میزگرد: 

دکتر حسنعلی مسلمان  

 یزدی 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد  
 یزد

 دکتر آرش قشمی 

 مدیر آکادمی بانکداری دیجیتال هلدینگ صاد 
 BIMسازی کسب و کارها بر مبنای و دیجیتال  های توسعه فرصت سخنرانی:  

سخنرانی
/

 

 
ی شیراز 

میزگرد شهردار
 

 2رویداد 

 دکتر مهدی نصیری 

 شورای شهر شیراز و مسئول کمیسیون هوشمندسازی عضو 

 دکتر ناصر رضایی 

 مدیرکل شهرسازی شهرداری شیراز 

 مهندس حامد سترگ 

 مدیرعامل شرکت شهر هوشمند رایکا 

 فر مهندس پرتو رضوانی

 شهر هوشمند رایکا  BIMمدیر

 مهندس سمانه شریعتی 

 دبیر رصدخانه شهری شیراز 

 مهندس عالءالدین ضیایی 

 اداره کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی رییس 

 مهندس وحید نوبخت 

 ز شهرداری شیرا  مدیر کل کنترل و نظارت ساختمان

 ها و ثبت اطالعات هوشمند در فرآیندهای کنترلی شهرداری  BIMمیزگرد با موضوع: بکارگیری 

 

 جلسه:مدیر 

امیرحسین خامنه،  دکتر 
 گروه مپنا 

 محمدیان، امیر شهبازی مقداد 
بررسی روش های مختلف برآورد هزینه پروژه های ساختمانی براساس فهرست آحاد بها مبتنی  

ت پژوهشی  ( BIMبر مدل سازی اطالعات ساختمان )
مقاال

 

 حسینیرضا  ، علیزادهسعید فرخی امیرعلی شادی مهربانی،  3رویداد 
های  های پایداری در پروژه سازی اطالعات ساختمان و شاخص شناسایی موانع یکپارچگی مدل 

 گیری ساختمانی با استفاده از رویکرد تصمیم 

 الدین کر سجاد زهانی، جمال
سازی کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان بر میزان مصرف انرژی، تحت مدل تاثیر عایق 

 ( )نمونه موردی شهر تهران( BIMاطالعات ساختمان )

 دقیقه  15 استراحت

 جلسه:مدیر 

مهندس میرعلی خادم  

رئیس هیأت مدیره  ،  موسوی

 شرکت بایابیم

 مهندس قاسم آریانی

 IRAN-BIMمدیرعامل شرکت مهندسی فرداد 
 BIMاستاندارد مدلسازی در فرآیند 

ی و کارگاه 
سخنران

 

 1رویداد 

16:45 

 الی 

 18:15 

 مهندس سجاد جعفریان 

 BIMمشاور و متخصص 

و نحوه استقرار آن در سازمان با نگاهی به آینده به کارگیری    CDEتشریح عناصر کالبدی 

BLOCKCHANE   درBIM 

 جلسه:مدیر 

استاد  ،  حمزه شکیبدکتر 

 مدرس   دانشگاه تربیت

 مهندس شایان حجت پناه 

 گذار واحد فناور سپهر نوین تجسم ساخت مدیر و بنیان

 مهندس بیرا وفایی بانه

 مدیره واحد فناور سپهر نوین تجسم ساخت رئیس هیئت

 وساز نابسازی اطالعات ساختمان و مدیریت بصری برای دستیابی به ساختتلفیق مدل 

ی و کارگاه 
سخنران

 

 2رویداد 
 اله نورزاییدکتر عصمت 

 مدرس دانشگاه تهران 

 مهندس حسین ابراهیمی 

 در شرک عمران هدیش   BIMمشاور 

های  پیش بینی تغییرات قیمت مصالح بر مبنای داده های حاصل از بورس اوراق بهادار در مدل 
BIM 

 امیرحسین میرکوشش 
 BIMمشاور و متخصص 

 BIM (BCF)مدیریت مسائل پروژه به کمک چارچوب همکاری 

 جلسه:مدیر 

شاهین دبیریان،  دکتر 
هیأت علمی دانشگاه هنر  

 اصفهان

 منظور کنترل خودکار ضوابط ساختمانریزی مسیر بههای برنامهبکارگیری تکنیک  آباد، اقبال شاکری، حسین تقدس پور ابراهیم امیریفائزه 

ت پژوهشی 
مقاال

 

 ی، مجتبی عزیزی، احسان اشتهاردیان فرشاد میرزائ 3رویداد 
طرح و ساخت   تیصالح  یدارا یهادر شرکت BIM یسازادهی پ  ی موانع و راهکارها  یبندتیولوا

 ران یصنعت ساختمان ا

 زاده، سینا فرد مرادنیا مرتضی قلی
در کاهش حجم کار ناشی از دوباره کاری ها در پروژه های بزرگ   BIMارزیابی نقش تکنولوژی 

 مقیاس 

 دقیقه  15 استراحت

 دکتر اقبال شاکری 

 دبیر کنفرانس و نماینده مجلس شورای اسالمی

  مجتبی عزیزیدکتر 

 مدیر و دبیر علمی کنفرانس 
   دکتر فرهاد سعیدی

 دبیر کمیته صنعت کنفرانس 
 ئی مهندس فرشاد میرزا

 مدیر اجرایی کنفرانس  

 تقدیر از حامیان، تیم اجرایی و برگزیدگان ماراتن برنامه نویسی 

س 
اختتامیه کنفران

 

 1رویداد 

18:30   

 الی

 20:00 

   دکتر اقبال شاکری

 کنفرانس و نماینده مجلس شورای اسالمیدبیر 

 فر مهندس حامد مانی

 مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

 دکتر مسعود شفیعی 

 ریزی استان تهران رئیس سازمان مدیریت و برنامه 

 دکتر محمد شکرچی زاده

 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 دکتر عبدالرضا گلپایگانی 

 معاون شهرسازی شهرداری تهران  

 : و بیانیه پایانی کنفرانسمیزگرد 

 در کشور BIMهای قانونی توسعه بررسی اسناد باالدستی و ظرفیت 

 جلسه:مدیر 

 مهندس سعید دهقانی 

 مهندس قاسم آریانی  

 مهندس عارف گرزین متایی 

 در شرکت بهپندار پارس   BIMمدیر 
 کارگاه آموزشی

M in BIM: Using Python and Dynamo 

کارگاه آموزشی 
 

 2رویداد 

 جلسه:مدیر 

 احسان فرصتکار دکتر 
 عضو هیأت علمی دانشگاه مهر البرز 

 مقدمحسین مهربان، علیرضا قمی سید محمد 
( در راستای کاهش زمان و هزینه ناشی از  BIMبکارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان )

 ا تغییرات حین اجر 

ت پژوهشی 
مقاال

 

 3رویداد 
Abanda Fonbeyin Henry, 

Maged Abdel-Tawab 
Digital Technology Adoption and Implementation Plan: A Case of the Egyptian 

Construction Industry 



 

 دوشنبه

3/8/1400 
 * آزمون نظام مهندسی **)نظام مهندسی(برگزاری آزمون پایانی ویژه متقاضیان ارتقاء پایه  نماینده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان/ تیم برگزاری کنفرانس 

 :ینظام مهندس  هیارتقإ پا یدوره آموزش نامهیاخذ گواه  انیقابل توجه متقاض

 .ندیآزمون شرکت نما نی در ا توانندی هستند، م یپروانه اشتغال به کار از نظام مهندس یکه دارا یکنندگانفقط شرکت  ▪

سوال هر   ۳سوال از   کیفقط به  ستیبای م یطرح خواهد شد؛ اما هر متقاض داد یرو  ۳از هر   زیسواالت ن شود،یم  یبرگزار یمواز دادیرو   ۳کنفرانس در  نکهیخواهد بود و با توجه به ا یصورت تستسواالت آزمون به  ▪

 .سوال طرح نخواهد شد یزبان و مقاالت پژوهش یسیانگل یاهی سخنران ه،ی و اختتام هیتتاح بخش )که در آن حضور داشته است( پاسخ دهد. الزم به ذکر است از بخش اف

 .باشدی شما م ییو راهنما ییآماده پاسخگو  ۰۹۱۹۰۰۳۸۰۱۰کنفرانس به شماره   رخانهیمتعاقبا اعالم خواهد شد. دب یلیتکم حاتیآزمون، نحوه ورود به سامانه و توض ق یزمان دق ▪


