
آموزشی کارگاه هایتخصصی و میزگردهای، سخنرانی هافهرست 

(BIM)اطالعات ساخت مدل سازیبین المللیچهارمین کنفرانس 



در BIMضرورت و چالش های پیاده سازی 
صنعت ساخت

دکتر اقبال شاکری
دبیر کنفرانس

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

BIMنظام فنی و اجرایی یکپارچه و ارتباط آن با 

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

بودجه کشور

در خصوص شهرسازیدستاوردهای وزارت راه و 
در کشور BIMتوسعه و ترویج 

محمودزادهدکتر محمود 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

جهت گیری های علمی و پژوهشی کشور در 
معرفی برنامه های کنفرانسوBIMزمینه 

دکتر مجتبی عزیزی
مدیر و دبیر علمی کنفرانس

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 BIMمعرفی ارکان سند جامع فناوری

مهندس حامد مانی فر
مانمدیر لک دفتر مقررات ملی و کنترل ساخت

و توسعه کیفی ساختBIMفناوری 

شکرچی زادهدکتر محمد 
دکتر غزال راهب

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

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

دکتر مسعود شفیعی
رانرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ته ی 
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در شهرداری تهرانBIMپیاده سازیتجارب 

دکتر عبدالرضا گلپایگانی 
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران



Applications of IoT in Construction 
Project Management

دکتر سید وحید فقیهی
آمریکا Prairie View A&Mاستادیار دانشگاه

The integration of BIM and Quality Delivery

Dr. Paul Coates
انگلستانSalfordدر دانشگاهBIMمدرس 

Industry 4.0 Solutions for Building 
Design and Construction: A Paradigm 

of New Opportunities

رحیمیاندکتر فرزاد 
انگلستانTeessideاستاد دانشگاه 

BIM Collaboration: Requirements and Challenges

Dr. Kherun Nita Ali
Teknologiاستادیار دانشگاه  Malaysiaمالزی

Automatic Scan to BIM

دکتر محسن کالنتری
استرالیاMelbourneدانشگاه دانشیار 

ه بازنگری در مفهوم بیم در صنعت ریل و راه، به واسط
درس آموخته های حاصل از پیاده سازی آن در بزرگترین

پروژه برق رسانی دنیا 

مهندس امیر صفیری
در پروژه های زیرساخت سوئیس BIMمشاور و متخصص

ان
ران

خن
س

دی
کلی



شخصی سازی حرفه ای واقعیت مجازی یک 
توسعه گام به گام: BIMمدل 

دکتر مجتبی مغربی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 

چگونه؟،BIMتعامل بانک اطالعات با مدل 

مهندس سعید دهقانی
Suncoمدیرعامل شرکت Architects 

در دفاتر معماری BIMپیاده سازی 

مهندس امیر کرمی
BIMAKمدیر شرکت 

Legal issues and necessary contract 
changes Due to BIM

دکتر محمدرضا علوی پور
ACEMIمدیر عامل موسسه 

BIM in Iran, Crawl to Fly

رکوعیدکتر سعید 
آمریکا Mississippiاستادیار دانشگاه

BIMاستاندارد مدلسازی در فرآیند 

مهندس قاسم آریانی
IRAN-BIMمدیرعامل شرکت مهندسی فرداد 
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عمرانی استان تهران پروژه هایدر BIMپیاده سازیتشریح سند چشم انداز و برنامه بلند مدت 
استان تهرانبرنامه ریزیاجرایی آن تهیه شده توسط سازمان مدیریت و دستورالعمل هایو 

دکتر مسعود شفیعی
رانرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ته

دکتر مصطفی خانزادی
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر امین الوانچی
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

مهندس پرویز قوامی نژاد
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
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وشیمی بررسی وضعیت و ظرفیت های موجود در رابطه با دیجیتال سازی اطالعات ساخت در صنعت نفت، گاز و پتر

مهندس وحید ترکیان
ت رئیس گروه متخصصین شرکت مدیری

پتروشیمیتوسعه صنایع 

مهندس محمدرضا صمیمی
رئیس مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه

فروشانیباباییصفرعلیمهندس 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 

یپتروشیمشرکت مدیریت توسعه صنایع 

مهندس نوید فتحي
در BIMمدير پروژه توسعه

یپتروشیمشرکت مدیریت توسعه صنایع 

یحیی پورمهندس امیر 
اآپادانپتروشیمیمدیر برنامه ریزی طرح 

مهندس مهدی خیری
در طرح BIMمشاور پروژه پیاده سازی

پتروشیمی آپادانا

دکتر محمدحسین عظیمی
شیمیپتروعضو هیأت مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع 

و مشاور مدیرعامل در حوزه فناوری اطالعات گروه صنایع 
خلیج فارسپتروشیمی
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BIMاده از کنترل خودکار نقشه های معماری در فرآیند صدور پروانه شهرداری تهران با استف

دکتر اقبال شاکری
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

مهندس عبدالرضا گلپایگانی 
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران

دکتر مهرداد تقی زاده
۲۲رئیس ستاد اجرایی مبحث 

در نظام مهندسی ساختمان

دکتر حسین تقدس
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر کامران عبدولی
معاون حفاظت و پیشگیری حریق 

سازمان آتش نشانی تهران 

جلیل وندمهندس زهرا 
معاون نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

چگنیمهندس محمد 
مدیر لک دفتر فنی و تحقیقات

ورسازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کش

مهدوی نژادمحمدجواددکتر 
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
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در پروژه های آب و آبفا BIMچالش ها و تجربیات پیاده سازی

مهندس یوسف رضاپور
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران

مهندس محمدرضا بختیاری
مديرعامل شركت آب و فاضالب تهران

مهندس داود نجفیان
مديرعامل شركت آب منطقه ای البرز

دکتر وحید شاه حسینی
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

مهندس ذوالفقار مهدی زاده
مديرعامل شركت آب و فاضالب البرز

مهندس دوراندیش
مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور 

مهار آب عمران گستر

مهندس تورانی
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور الر
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طراحی تا بهره برداری کارخانه های هوشمند، با نگاهی به انقالب صنعتی چهارم

مهندس مهدی حاجی احمدی
ساختمانی و پروژه هایرئیس اجرای 

فوالد مبارکه-اسکلت فلزی 

دکتر حبیب کراری
استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خداییُشکر دکتر فرشید 
پایدار،محیطتوسعه کمسیونرئیس  

زیست، و آب اتاق بازرگانی ایران

مهندس حسین محمودی
معاون توسعه و مهندسی مجتمع مس 

شهر بابک

مهندس حسین موسوی
کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت 

مدیر  میزگرد
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در پروژه های بهداشت و درمانBIMنیازسنجی، بررسی ظرفیت ها و الزامات الزم در پیاده سازی 

عليزادهدکتر خلیل 
مدیر عامل شرکت طلوع آتیه

دکتر مسعود فیاض آذر
رئیس هیت مدیره شرکت پایا سازه پاسارگاد

نیک دوستمهندس سعید 
۲سرپرست نظارت پروژه بیمارستان آتیه 

مهندس نادر نجفی
۲مجری طرح پروژه بیمارستان آتیه 

مهندس امین جهانی
۲مدیر فنی پروژه بیمارستان آتیه 

مهندس حسین موسوی
کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

مدیر میزگرد

دکتر علیرضا طلوع
مشاور عالی تدوین مجموعه 

استانداردهای بیمارستانی
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ری هاو ثبت اطالعات هوشمند در فرآیندهای کنترلی شهرداBIMبکارگیری 

نصیریدکتر مهدی 
عضو شورای شهر شیراز 

هوشمندسازیو مسئول کمیسیون 

ضیاییمهندس عالءالدین 
مشاور شهردار و رئیس اداره کنترل و 
نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی

مهندس وحید نوبخت
مدیر لک کنترل و نظارت ساختمان

شهرداری شیراز

دکتر ناصر رضایی
شهرداری شیرازشهرسازیمدیرلک 

رضوانی فرمهندس پرتو 
شرکت شهر هوشمند رایکا BIMمدیر

مهندس حامد سترگ
رایکامدیرعامل شرکت شهر هوشمند 

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد یزد

شریعتیسمانهمهندس 
دبیر رصدخانه شهری شیراز
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گازباالدستی نفت وتوسعه ایطرح هایو چالش های تحول دیجیتال در ظرفیت ها

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

دکتر محمد صالح دشتی
در BIMمدیر پروژه پیاده سازی فرآیند

بیطرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنو

مهندس مجید نجاریان
عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و کنترل 

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح های



ای مدیریت تغییرات و ریسک ناشی ازآن در پروژه ه
EPC /EPCF با بهره گیری از منطقBIM

مهندس افشین اصولی
مدیر مهندسی شرکت کیسون

Development of a Digital Adoption Plan for 
Construction Companies

Fonbeyin Henry Abanda
محقق در حوزه فناوری اطالعات ساخت 

انگلستانOxford Brookesدر دانشگاه 

BIMبدون پروژه ها 

مهدی خیریمهندس 
مدیرعامل شرکت ویستا فراز
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یکپارچگی مدلسازی اطالعات ساخت و مدیریت 
ناب، راهکاری مناسب برای مدیریت مگا پروژه ها

دکتر حمید آالدپوش
مدیرلک اسبق امور فناوری معاونت مهندسی، 

پژوهش و فناوری وزارت نفت

در مدیریت پروژه های نفت و گازBIMکاربرد

مهندس بابک واحدی
ن مشاور مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز، معد
و فلزات، نیروگاهی و زیرساخت حمل و نقل

ها فرصت های توسعه  و دیجیتال سازی کسب و کار 
BIMبر مبنای 

دکتر آرش قشمی
مدیر آکادمی بانکداری دیجیتال هلدینگ صاد



BIM Interoperable Energy Analysis in 
Sustainable Building Design 

Dr. Samuel Egwunatum
 Federal University ofاستاد دانشگاه 

Technology Owerri

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

دکتر عصمت اله نورزایی
مدرس دانشگاه تهران 

مهندس حسین ابراهیمی
در شرک عمران هدیشBIMمشاور 

ري تلفيق مدل سازی اطالعات ساختمان و مديريت بص
براي دستيابي به ساخت وساز ناب

مهندس شایان حجت پناه
اختمدير و بنيان گذار واحد فناور سپهر نوين تجسم س

مهندس بیرا وفایی بانه
اخترئیس هیئت مدیره واحد فناور سپهر نوين تجسم س
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برای ( AR)چگونگی ساخت واقعیت افزوده 
BIMپروژه های 

مهندس قاسم آریانی
IRAN-BIMمدیرعامل شرکت مهندسی فرداد 

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

BLOCKCHANE درBIM

مهندس سجاد جعفریان
BIMمشاور و متخصص 

M in BIM: Using Python and Dynamoکارگاه 

مطاعیگرزینمهندس عارف  
آمودراهدر شرکت  BIMمتخصص
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مدیریت مسائل پروژه به کمک چارچوب همکاری 
BIM (BCF)

مهندس امیرحسین میرکوشش
IBIM Oneمدیر بیم و بنیانگذار 

در سرعت و کیفیت اجرای پروژهBIMتاثیر 
(از چند نمونه موردیمثال هاییهمراه با )

مهندس حسین خراشادی زاده
BIMمشاور و متخصص 

BIMکاربرد اسکنر لیزری و پهپاد نقشه برداری در 

مهندس مهدی برومند
NPRمدیرعامل شرکت نماپرداز رایانه 

بررسی موردی به کارگیری مدلسازی اطالعات 
ساختمان  با کاربری اداری در فاز اجرا و نظارت

مهندس سینا رمضانیان
عضو دفتر فنی شرکت ویستا فراز

در ایران BIMاجتماعی پیاده سازی-موانع فرهنگی

مطاعیگرزینمهندس عارف  
آمودراهدر شرکت  BIMمتخصص
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info@bimconf.com

:کنفرانس دبیرخانه
10واحد -63پالک -روبروی معاونت غذا و دارو-خیابان الوند-میدان آرژانتین(1

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر( 2

02188017952
09190038010

سخنرانی هاجهت کسب اطالعات بیشتر از 
.کنفرانس مراجعه فرماییدوب سایتبه 

mailto:info@bimconf.ir

