
(BIM)اطالعات ساختمان مدل سازینقش مرور نظام یافته 

در بهبود ایمنی پروژه های ساخت

زینب علی اکبری

شهدساخت، دانشگاه فردوسی مارشد مهندسی و مدیریت دانشجوی کارشناسی 

سید یاسر بنی هاشمی

مشهددانشگاه فردوسی استادیار، گروه مهندسی عمران، 

مجتبی مغربی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد



شغلیایمنیوبهداشتهددمینشانمرگومیرآماروبیماریمحلکار،دردیدگیآسیب(OHS)صنعتدر

ائزحموضوعصنعتایندرایمنیعملکردبهبودموضوعبهپرداختنواستجهانیمشکلیکسازوساخت

.میباشداهمیتی

متحدهایاالتدر(US)،خودبهراصنعتیتلفاتکلازدرصد19ساختمانیتصادفات2016سالدر

.استداشتهصنایعکلیهبیندررارتبهباالترینکهاستدادهاختصاص

مقدمه:



طراحی  اجرا بهره برداری

مدیریتایمنی

مراحلانجامپروژه

مییابدکاهشبعدیمراحلدرحوادثبروزامکانشود،بیشترتوجهایمنیمسائلبهمرحلههردرچقدرهر.

مقدمه:



ارتقاءایمنیدر
پروژهها

رویکردهایسنتی
ودوبعدیتجزیهوتحلیلنقشههایهایازروشدررویکردسنتی

ورتبهصاینروشبهدلیلاینکهاما.شودمشاهداتمیدانیاستفادهمی
.امکانبروزخطازیادمیباشددستیومبتنیبرتجربهاست

درپروژه...وBIM ،RFID ،VRدراینرویکردازتکنولوژیهاینوینمانندرویکردهاینوین
.استفادهمیشود

مقدمه:

یاز،نمورداطالعاتتأمیندرخودباالتواناییهایوپتانسیلهادلیلبهBIMشده،ذکرفناوریهایمیاندر
(BIM)ساختماناطالعاتمدلسازینقشبررسیمقالهایندرنیزماهدفکهگرفتهقرارتوجهموردبیشتر

.میباشدتاکنون،شدهانجاممطالعاتاساسبرساختهایپروژهایمنیبهبوددر



فرآیند بررسی مقاالت:



فرآیند بررسی مقاالت:



مقاالتتوزیعسالیانه

نتایج:
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توزیعمقاالتدرکشورهایمختلفجهان

نتایج:



 یافته های مقاالتبررسی:

.باشدکهدرجدولزیرآمدهاستحوزهمختلفمیتوانددربهبودعملکردایمنینقشاساسیداشته6درBIMاستفادهاز



یمنطر حی :

تلفاتازبسیاریکهمیدهدنشانمطالعات
ابمیتوانواستطراحیمرحلهبهمربوطساختوساز

طراحیمرحلهدرمناسبایمنیمالحظاتداشتن
.کردجلوگیریحوادثبروزازپروژه،

ددارنایمنیباارتباطدرمحدودیدانشطراحانغالبا
.ندنیستپروژهعمرطولدرخطراتشناساییبهقادرو

قطریازپیشگیریمفهومدومشکلاینرفعبرای
بوجود(DfS)ایمنیبرایطراحیو(PtD)طراحی
درایمنیبهپرداختنمفهومدوهرهدف.استآمده

بهBIMمطالعات،درکهاستپروژهطراحیمرحله
درمفهومدواینپیادهسازیبرایابزاریعنوان

.استشدهاستفادهپروژهها
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یمنطر حی :

PtDبرایخودکاربازرسیابزاریکهمکارانویوان:1مثال

ونقوانیبراساسدانشپایگاهیکبطوریکه.دادهاندارائه
اندکردهایجادخبرگانتجربهوموجوداسنادایمنی،مقررات

خطراتتوانستندBIMبادانشپایگاهاینترکیبباو
شناساییخودکارطوربهپروژهطراحیمرحلهدرراایمنی
.برسانندطراحاطالعبهوکرده

ربعالوهکهدادندپیشنهادراروشیهمکارانوجین:2مثال
باطراحان،برایایمنیدانشواطالعاتکردنفراهم

خطر،پرکارهایقبیلازمواردیریسک،تجسموشبیهسازی
اطالعبهراپرخطرکاریمناطقوپرخطرکاریدورههای

گرفتهتصمیمایمنیمدیروویدیدصالحباوبرسانندطراح
خطراتابمتناسبایمنیتدابیریایابدتغییرطرحکهشود
.شوداتخاذ



خطر تشناسایی:

ریسکهایهمبازایمنطراحیهایوجودبا
طوربهنمیتوانیمماکهداردوجودایمنیای

.کنیمحذفطراحیمرحلهدرراآنهاکامل

هبورودازپیششدطراحیپروژهاینکهازپس
در.استایمنیبرنامهریزیبهنیازاجرامرحله
ایبراحتمالیخطراتدقیقشناساییمیاناین

دینب.استمهمبسیارایمنیبرنامهریزیفرآیند
ود،موجقوانینبراساسبایدطراحیازپسمنظور
آنهابرایوشدهشناساییایمنیخطرات
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خطر تشناسایی:

دهستنمتمرکزخطر،ازخاصینوعیاوساختمانیفعالیتهایازخاصینوعبرزمینهایندرمطالعاتاکثر.

رویکهفعالیتهاییبهمربوطایمنیخطراتکهدادهاندارائهBIMبرمبتنیسیستمیهمکارانوکیم:1مثال
.ودشایجادداربستنصباصولیبرنامهخطراتاینبامتناسبسپس.گردندشناساییمیشود،انجامداربست

طسقواحتمالیخطراتپیشنهادی،روش.کردهاندارتفاعازسقوطبهمحدودراخودمطالعاتهمکارانوژانگ:2مثال
هیزاتتجنصبجهتالزمدستورالعملهایآنبامتناسبوکردهشناساییپویابطورزمانبندیبرنامهاساسبررا

.میدهدارائهراسقوطازحفاظتبهمربوط



بهراخطراتیمجزاطوربهفعالیتیکگاهی
قبلیمرحلهدرآنخطراتیاونداردهمراه

آنبامتناسبایمنیتدابیروشدهشناسایی
بهتفعالیاینکههنگامیامااستگردیدهاتخاذ
انجامحالدردیگریفعالیتهایباهمزمانطور
ودشدیگریحوادثبروزمستعدمیتواندباشد،
.دهندقرارمدنظرراآنایمنیمدیرانبایدکه

ازمیتوانکاریتداخالتاینشناساییبرای
سهکدیامجازیتجسمجدیدتکنولوژیهای

.کرداستفادهبعدیچهاروبعدی

شناسایی تد خالت کاری و ریسک های  یمنی ناشی    آن:



محیطدرمدلساختازاستفادهباهمکارانوموون:مثال
خاصزمانیبازهدرکهکارییتداخالتبعدی،چهارکد

اساییشنبصریبصورترامیآیدبوجودفعالیتچندبرای
داخالتتاینالگوریتمیارائهبامیشودسعیابتداوکرده
یمنی،امدیردیدصالحبهبناآنازپسوبرسندحداقلبه
ایومیرودبینازموازیفعالیتهایزمانیهمپوشانییا

.میگردداتخاذآنبامتناسبایمنیتدابیر

شناسایی تد خالت کاری و ریسک های  یمنی ناشی    آن:
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نظارت و کنترل  :

انیانسمنابع،سایتبرنظارتشاملمیتواندمورداین
موردیکرویمطالعاتاکثرکهباشدتجهیزاتو

.کردهاندتمرکزخاص

نکارگراانگاریسهلاثربرحوادثاستممکنگاهی
ایتسدرپیشبینیغیرقابلشرایطآمدنبوجودیاو

BIMازاستفادهبانیززمینهایندرکهدهدرخ

وداشتنظارتتجهیزاتوکارگرانسایت،برمیتوان
.کردجلوگیریحوادثبروزاز
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نظارت و کنترل  :

یشخصحفاظتتجهیزاتازکارگراناستفادهنحوهبرآنتوسطکهدادهاندانجامرامطالعهایهمکارانودونگ:مثال
(PPE)میشوددادهسیستمدرخطرهشدارهایقوانین،رعایتعدمصورتدروداشتهنظارتپرخطرمحیطهایدر.

.استشدهاستفادهBIMباحسگروموقعیتیابیفناورییکپارچهسازیازمطالعهایندر



آمو ش  یمنی:

ازجلوگیریدرموثرینقشمیتواندکارگرانآموزش
.باشدداشتهحوادثبروز

هبکارگرانآموزشجدید،تکنولوژیهایظهورازپیش
ابکهمیشدانجامکارگاهمحیطدروسنتیصورت

ازی،شبیهسازاستفادهبامیتوانفناوریهاپیشرفت
خطراتانواعکار،محیطتجسمسازیِومجازیواقعیت

.دادآموزشکارگرانبهراخطراتبامقابلهنحوهو
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بهنگهداریوبهرهبرداریمراحلپروژه،یکعمرچرخهدر
.دارداهمیتساختوبرنامهریزیمراحلاندازه

ازسنتیبطورساختماننگهداریوتعمیرکارکنان
مکانماننداطالعاتیجستجویبرایبعدیدونقشههای

آنمشخصاتوموادابعاد،ساختمان،مختلفعناصر
کاغذیاسنادبرمبتنینگهداریعملیاتومیکننداستفاده
اینآنها،پیچیدگیوساختمانهاشدنبزرگترباکهاست

.میشودمشکلبشدتفرآیند

ازاستفادهباBIMآندرپروژهمشخصاتتمامیکه
نگهداریوبرداریبهرهزماندرمیتواناستموجود

دورهایبازررسیهایجهتالزماطالعاتتمامبهساختمان،
.داشتدسترسی

با رسی ساختمان در دوره بهره برد ری و نگهد ری:
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درصدمطالعاتانجامشدهدرهرحوزه

رببیشترخودمطالعاتدرمحققانتاکنون2011سالاز

.داشتهاندتمرکزخطراتشناسایی

هایحوزهازبیشترزمینهایندرمطالعاتاینکهوجودبا

کیبرمتمرکزفقطمطالعاتاینازبرخیامااستدیگر

طراحیمانند)استخطرخاصنوعیکوفعالیتنوع

وجوددلیلبه.(ارتفاعازسقوطخطروداربست

درآنازناشیخطراتوفعالیتهاانواعدرگستردگی

یبرازیادیبسیارزمینههایهمهنوزساختوسازصنعت

توجهموردمیتواندکهداردوجودحوزهایندرمطالعه

.گیردقرارمحققان

بررسی یافته های مقاالت:



درصدمطالعاتانجامشدهدرهرحوزه

درراسهمبیشتریننظارتوکنترلخطرات،شناساییازپس

.استدادهاختصاصخودبهبردهنامحوزههای

ردعملکبهبودمنظوربهکارکنانآموزشجهتبیمازاستفاده

هکحالیدرشدهپرداختهآنبهکمترکهاستحوزهایایمنی

صنعتدرایمنیافزایشجهتدراساسیگامیکآموزش

قبیلاینازموضوعاتیجهتهمینبه.میباشدسازوساخت

درکدرکارکنانبهBIMتجسمویژگیازاستفادهباکه

مککدرکقابلوگرافیکیصورتبهایمنیمقرراتوقوانین

.باشدآتیمطالعاتبرایمناسبیموضوعمیتواندمیکند،

بررسی یافته های مقاالت:



نت جه گ ری:

ازاستفادهBIMباکهداردبهرهبرداریواجراطراحی،مراحلدرراسریعیرشدحاضرحالدر
صنعتتصادفاتنرخشدنکمتربهشایانیکمکهایمیتوانایمنی،مدیریتدرآنازبهرهگیری

.کردساخت

کارگیریهبزمینهدرشدهانجامتحقیقاتبررسیهدفبامطالعهاینBIMعملکردبهبودجهت
حوزه6درتواندمیBIMکهاستآنازحاکینتایجکهاستشدهانجامساختصنعتدرایمنی
:کندکمکایمنیعملکردبهبودبهزیر

ایمنطراحی1)
خطراتشناسایی2)
کاریتداخالتشناسایی3)
کنترلونظارت4)
ایمنیآموزش5)
بهرهبرداریدورهدربازرسی6)



نت جه گ ری:

ازاستفادهبحثبهاقتصادیمنظرازتاکنونشدهانجاممطالعاتدرBIMعملکردبهبودجهت

جدید،فناوریهراتخاذبرایقدممهمترینواولینکهدرحالی.استشدهتوجهکمترایمنی

.میباشدآنمالیتأثیراتشناخت

وستاهزینهصرفنیازمندایمنیعملکردبهبودجهتنوینتکنولوژیهایوروشهاکارگیریهب

حادثهوقوعصورتدرکهاستحالیدراین.ندارندزیادیهزینههایبهتمایلیپیمانکاران

یل،دلهمینبه.شودآمدهپیشحوادثازناشیخسارتجبرانصرفبایدبرابرچندینهزینهای

ایمنیعملکردبهبودجهتBIMبکارگیریفایدهوهزینهتحلیلقبیلازموضوعاتیبرتمرکز

.بدهدزمینهایندرسرمایهگذاریجهتازپیمانکارانبهرامناسبیدیدمیتواند



با تشکر فر و ن    همر هی شما عزیز ن


