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بیان مسئله
سازیانبوهونچهاییبرنامهبامسکننیازرفعزمینهدردولتسازوساختواستفزونیبهروجمعیتعظیمرشدبدلیلایراندرمسکنبهنیاز

عدمکاری،هدوبارنامطلوب،کیفیتهزینه،سرریزپروژه،تکمیلدرتأخیروزمانتطویلکم،سودمندیهمچونایعدیدهمشکالتبامهرمسکن

.استمواجهمحیطیزیستضعیفعملکردومختلفهایرشتهبینهماهنگی

برایانتظارزمانمیانگینایران،مسکنوزارتهایگزارشطبقبر

.استسالپنــجتقریبا  سازیانبوههایساختمانمتقاضیان



ضرورت انجام تحقیق
،مصنوعیهوششدن،خودکارشدن،مکانیزه:همچونسازیصنعتیاصولواطالعاتفناوریباادغاموتطبیقعدمدرریشهمشکالتاین

تواندمی،BIMهمچونساختصنعتجدیدفرآیندهایوتکنولوژیکیهایپیشرفتکهدهدمینشانهاپژوهش.داردمدوالرسازیواستانداردسازی

استفادهوردمندرتبهسومجهانکشورهایدرمتأسفانهاماباشد،داشتهمثبتیتأثیرمهرمسکنهمچونمدوالروسازیانبوههایپروژهعملکردبر

.گیرندمیقرار

انجامبرایپیشرفتهکشورهایازبسیاریهمچنین

چـــوننوینیحلراهازخودسازیانبوههایپروژه

.میکننداستفادهساختگیپیش



هدف انجام تحقیق
تواندمیحوزهدوهرهمزمانبکارگیریرسدمینظربهساختگی،پیشوBIMتکنولوژیوفرآیندسازیپیادهتوسعهدرکشورهاشتاببهتوجهبا

.نمایدحلراسومجهانکشورهایسازوساختصنعتسازیانبوههایپروژهمشکالت

-انبوهوازیسمرتبهبلندبخصوصساختمانیهایپروژهدرمحبوبحلراهیکبهپرجمعیتمناطقدرساختگیپیشآمده،بدستهایپژوهشطبق

صورتیدرشود،میاجراهمزمانمهندسیروشباتولیدیصنایعدرمحصوالتارائهاینکهبهتوجهبا.استشدهتبدیلپیشرفتهکشورهایدرسازی

.مدآخواهدارمغانبهسازیانبوههایپروژهعملکرددربهبودبکارگرفت،نیزساختصنعتمدوالروانبوههایپروژهدرراروشاینبتوانکه

.استایرانسازوساختصنعتانبوههایپروژهساختگیپیشدرهمزمانمهندسیموفقاجرایدرBIMنقشبررسیپژوهشاینهدفاینرواز



سواالت تحقیق
درBIMازگیریبهرهرسدمینظربهلذا.استحوزهدواینکارکردهایبینفراوانهایشباهتازحاکیهمزمانمهندسیوBIMاصولبررسی
راتولیدصنعتدرهامدولساختگیپیشدرآنازناشیمزایایهمزمان،مهندسیاصولسازیپیادهطریقازتواندمیساختصنعتمدوالرهایپروژه
پروژهدرهمزمانمهندسیموفقاجرایدرBIMنقشمیزانکردنروشندنبالبهپژوهشایندر.آوردارمغانبهنیزساختصنعتهایپروژهدر

:استزیرشرحبهپژوهشسؤاالتراستاایندر.هستیمسازوساختصنعتدرمدوالروسازیانبوههای

دارد؟وجودهمزمانمهندسیوانبوههایپروژهساختگیپیشبینتأثیرگذاریومثبتارتباطآیا.1

نماید؟حلراساختصنعتمدوالروسازیانبوههایپروژههایچالشتواندمیهمزمانمهندسیاجرایآیا.2

کند؟سازیپیادهساختصنعتمدوالروسازیانبوههایپروژهدرراهمزمانمهندسیاصولتواندمیBIMآیا.3



کاربردی

توصیفی
کمــیپیمایشی

هدفمند

تقسیم بندی 
از نوع هدف

نوع داده هاروش انجام 

انتخاب جامعه 
آماری

متدولوژی تحقیق



7

خارجی؛خبرگان

بهدهدفمنصورتبهتحقیقاینداخلیوخارجیخبرگانجامعه
خابانتبرفیگلولهروشبااحتمالیغیروقضاوتیصورت
.شدند

% 32

% 39

% 29

دکتری
کارشناسی ارشد

کارشناسی

جامعه آماری تحقیق



سابقه حرفه ای خبرگان فعالیت حرفه ای خبرگان

پنج تا سال
ده تا پانزده سال

50 % 50 % 50 %% 33.3

% 8.35

% 8.35

مهندس عمران
مدیر پروژه

مهندس معمار
مهندس تأسیسات

جامعه آماری تحقیق



آزمون همبستگی پیرسون: روش تحلیل 
طیف پنج درجه ای لیکرت: مقیاس اندازه کیری

خبرگان خارجی و داخلی

شناســـایی
معناداری و ارتباط 
متغیــــرها

تحلیل آماری تحقیق



روند کلی تحقیق



ادبیات موضوع تحقیق
ادبیات موضوع

در  BIMشکل گیری 
بستر ت وری های 
مهندسی همزمان

ارتباط م بت و 
تأ یرگ ار در 

با  BIMبکارگیری 
روش مهندسی همزمان 
در اجرای موف  پروژه 
های انبوه به صورت 
پی  ساخته در صنعت 

ساخت و ساز

پ وه  های پیشی 

BIM هور مهندسی همزمان پی  ساختگی

وی گی های پروژه 
های پی  ساخته

روش اجرا در 
صنعت تولید

المان های مهندسی 
همزمان

روند توسعه و 
در  BIM هور 

گ ر زمان

همکاری تکنولوژی اط عاتفرآیند

فرصت ها و وی گی 
های پروژه های پی  

ساخته

 ال  های پروژه 
های پی  ساخته



پیش ساختگی
تولیدنوعیمدوالروسازیانبوههایپروژهکهدلیلاینبه.استمدوالروانبوههایپروژهسازوساختهایگزینهبهترینازیکیساختگیپیش

نصببرایولانتقاپروژهسایتبهسپسوشوندمیتولیدایکارخانهشرایطدروساختهپیشصورتبهساختماناجزایکهچراشوندمیمحسوب
نگهداریوسایت،درمونتاژانتقال،ساخت،طراحی،:ازعبارتندساختگیپیشمراحل.شوندمیمونتاژ

  ساختگی
پی

بهبود هماهنگی
شفاف سازی محدوده

کاه  زمانکنترل و 
کاه  هزینهکنترل و 
افزای  کیفیتکنترل و 
انسانیمنابع کاه  

سازماندهی بهتر تدارکات
کاه  ریسك منفی

ارتباطاتبهبود 
 ایموپایدارساختمحیط

درساختماناجزایازمشخصیمقدارآندرکهاستساختمانیرویکردیک-استشدهگرفتهوامتولیدصنعتازاشایدهکه-ساختگیپیشواقعدر
شوندمیمونتاژپروژهسایتدرومنتقلسازوساختمحلبهساخته،شدهکنترلمحیطیک



همکاری
فرآیند

تکنولوژی اط عات

المان
های

مهندسی
همزما
ن

همزمانمهندسی
مختلفهایفعالیتبینراهمزمانینوزده،قرناواخردرهمزمانمهندسی.شودمیانجامهمزمانمهندسیروشباتولیدصنعتدرمحصوالتتولید

ترینکوتاهدردجدیمحصوالتارائهبرایفرصتیهمزمانمهندسی.نمودمعرفیبودند،متوالیخطیفرآیندهایاینازپیشاساسا  کهساختوطراحی
.استبازارتقاضایبهسریعپاسخیکهاستکردهایجادراهزینهکمتریندرکیفیتباالترینحفظباممکنزمان

موفقرااجیکطریقازرامحصولیکتوسعهفرآیندکهعملیاتیاصولازمجموعهیکواستمهندسیمدیریتفلسفهیکهمزمانمهندسی
کندمیهدایتشدهتسریع
العاتاطبهنگامتوزیعوایرشتهبینهایتیممیانزودهنگامهایهمکاری:قدرتمنداصلدوبراستمتکیهمزمانمهندسیکلیفلسفه



BIMظهور 

سندیت-اینترنتورایانهعلومپیشگامانازومخترع-انگلبارتکارلداگالستوسطایمقالهدرکهشودمیمرتبط1962سالبهBIMاولیهایده
بصریدرکبرایتوانندمیهمدیگربایرابطهدادهپایگاهیکوپارامتریکنترلشیءگرا،طراحیکهاستکردهپیشنهادمقالهآندراو.شودمیداده
.شوندادغامایدهیک

ایجادجهتکهبودهاییپیشرفتاولینازیکی(BDS)ساختمانتوصیفسیستم.پیوستحقیقتبهایستمنکارلوستوسطایدهآن1970دههدر
.شدانجامساختمانیدادهپایگاه

دربارچندینوفوربهزیراهستندناکارآمدساختمانهاینقشهکهمیکندادعا-دانندمی«BIMپدر»رااوبعضیهاکه-ایستمن
میفرسودهزمانگذردرمعموالًشدهپرینتهاینقشهکهاستکردهاشارههمچنیناو.شوندمیترسیموتکرارمختلفمقیاسهای

نمود؛کنترلوپیگیریراهاویرایشخوبیبهتواننمیوشوند
وباشدمشخصساختمانیعناصرشاملکهشددادهتوسعهطوری.شددادهتوسعه(GLIDE)تعاملیطراحیبرایگرافیکیزبان1977سالدر

فراهمراتیفرصپیشرفتاین.گیردقراراستفادهموردسازهطراحیارزیابیوهزینهبرآوردداده ها،دقتکنترلبرایابزاریعنوانبهآن،ازمهمتر
.شوندتولیدباالاطمینانقابلیتودقتبادوبعدیهاینقشهتاآورد
که،بیشترمشارکتبهنیازتر،جامعبازبینییکبهدستیابیجهتلذا.شدندپروژهیکطراحیمرحلهبهمحدودتنهاGLIDEهموBDSهماما

.شدضروریکند،میممکنراپروژهیکحیاتچرخهمختلفمراحلبررسیامکان
اطالعاتجملهازراساختوبرآوردطراحی،فرایندهایکهشددادهتوسعه(BPM)ساختمانیمحصولمدلنامبهجدیدبرنامهیک1989سالدر

.شودمیشاملراهاپروژهمورددراختتاموریزیبرنامه
.شددادهتوسعه(GBM)کلیساختمانمدل1995اوایلدر
.یافتتوسعه(BIM)ساختماناطالعاتسازیمدل2000سالدر



سوأل یکپاسخ 

همزمانمهندسییهاالمانیاهاپتانسیلهمچنینوانبوههایپروژهساختگیپیشهایالمانوهاپتانسیل،تحقیقسوالاینبهپاسخمنظوربه
.بگیردقرارجشسنموردشاخصپنجباوپرسشنامهقالبدرآنهااثروارتباطمتناظربصورتتاشداستخراجساختهپیشهایمدولارائهبرای
.استشدهدادهنشانجدولدرآننتایجکهشدگرفتهبهرهپیرسونآزمونازشدهگردآوریهایدادهتحلیلوتجزیهمنظوربه

دارد؟وجودهمزمانمهندسیوانبوههایپروژهساختگیپیشبینتأثیرگذاریومثبتارتباطآیا



پیرسوننتایج آزمون 

وداردداللترابطهمعناداریبرباشد0.05ازکمترجدولدرماآمدهبدستعدداینکهبرمبنیرابطهداریمعنیرگرسیونعملانجامطولدر
قدرتومیشودارزیابیضعیف0.05ازکمترومتوسط0.05تا0.75بینباشدمیقوینوعازرابطهشدت0.75باالیکههمبستگیوجودهمچنین

.باشندمیترضعیفقدرتکمتراعدادوترقویکنندگیبینیپیشقدرتبیشتراعدادبرایشودمیگنجاندهخطیمعادلهدرکهکنندگیبینیپیش
.نیستندوابستهمتغیربرداریمعنیتأثیردارایهستندمنفیعالمتدارایکهاعدادیهمچنین

ارتباط مثبت و تأثیرگذار پیش ساختگی و مهندسی همزمان بینی پیشمحاسبه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

میزان اثر بر اساس ضریب های بتامسیرنوع اثر

اثر مستقیم

(+0.035)های جدیدتکنولوژی
(+0.310)تولید صنعتی

(+0.008)هاهمپوشانی و موازی بودن فعالیت
( +0.660)ارتباطات

(+0.032)انبوه سازی و مدوالر

ماثر غیرمستقی

( +1.045)مجموع اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

Cost Objectives= (0.035) جدیدهایتکنولوژی + (0.032) مدوالروسازیانبوه + (0.310) تولید
صنعتی + (0.008) هافعالیتبودنموازیوهمپوشانی + (0.660) ارتباطات



سوأل دوپاسخ 

نماید؟حلراساختصنعتمدوالروسازیانبوههایپروژههایچالشتواندمیهمزمانمهندسیاجرایآیا

ازراانهمزممهندسیروشبامدوالروسازیانبوههایپروژهساختگیپیشموفقیتدرتأثیرگذارفاکتور12محققسوألاینبهپاسخبرای
-پیشهایچالشرفعبرایهمزمانمهندسیاجرایتأثیر،BIMخبرگانازپرسشنامهقالبدروشناساییخبرگانبامصاحبهونظریمبانی

.دادقراربررسیموردانبوههایپروژهساختگی
نشانجدولدرآننتایجکهگرفتقرارتحلیلوتجزیهموردSPSSافزارنرمکمكبهنپیرسوآزمونباشدهگردآوریهایداده
.استشدهداده



نتایج آزمون پیرسون

ساختگی در اجرای موفق مهندسی برای پیش BIMبکارگیریپیش بینی محاسبه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

مسیرنوع اثر
میزان اثر بر اساس ضریب های 

بتا

مستقیماثر 

(+0.092)بهبود ارتباطات
(+0.177)درگیری زودهنگام در صحیح و قابل اعتماد بودن اطالعات

(+0.084)دسترسی مناسب به اطالعات
( +0.233)یکپارچگی اطالعات

( +0.346)هاکاریتأثیر همزمانی در کاهش دوباره
( +0.493)کاهش زمان

( +0.054)هاها و هماهنگیبهبود همکاری
( +0.240)ایهای بین رشتهکار تیمی بهتر میان تیم

مغیرمستقیاثر 

(+-0.065)هاکاهش هزینه
(+-0.100)هامستندسازی

(+-0.105)دقت و صحت برآورد احجام
(+-0.093)کنترل و مدیریت بهتر

( +1.370)مجموع اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

Cost Objectives= (0.092) ارتباطاتبهبود + (0.177) زودهنگامدرگیری + ( 0.100- ) -مستندسازی

+ها (0.084) اطالعاتبهمناسبدسترسی + ( 0.065- ) هاهزینهکاهش + (0.233) اطالعاتیکپارچگی +

( 0.105- ) اطالعاتبرآوردصحتودقت + (0.346) همزمانیتأثیر + (0.493) زمانکاهش + (0.054)
هاهماهنگیوهاهمکاریبهبود + (0.240) تیمیکار + ( 0.093- ) بهترمدیریتوکنترل



سوأل سهپاسخ 

کند؟سازیپیادهساختصنعتمدوالروسازیانبوههایپروژهدرراهمزمانمهندسیاصولتواندمیBIMآیا

ازامهپرسشنقالبدروشناساییخبرگانبامصاحبهونظریمبانیازراهمزمانمهندسیاصولفاکتور6محققسوألاینبهپاسخبرای
.دادقراربررسیموردخبرگان

شدهدادهنشانجدولدرآننتایجکهگرفتقرارتحلیلوتجزیهموردSPSSافزارنرمکمکبهپیرسونآزمونباشدهگردآوریهایداده
.است



نتایج آزمون پیرسون

BIMطریق بینی بکارگیری اصول مهندسی همزمان  از پیشمحاسبه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

میزان اثر بر اساس ضریب های بتامسیرنوع اثر

ممستقیاثر 

(+0.475)های کاری همزمان در کاهش زمانجریان
(+0.311)تأثیر درگیری زودهنگام اعضاء و تسریع ارتباطات در تغییرات کم محدوده

(+0.128)رضایت از سود برای مالکان
( +0.253)تأثیر در رضایت تیم پروژه و حامیان

(+0.155)تأثیر کار تیمی و تسریع ارتباطات در کیفیت پروژه
اثر 

غیرمستقیم
(+-0.006)تأثیر درگیری زودهنگام اعضاء و تجزیه تحلیل های دقیق در کاهش هزینه

(+1.01)مجموع اثرهای مستقیم و غیر مستقیم 

Cost Objectives= (0.475) جامعاطالعاتیبانکوهمزمانکاریهایجریان BIM کاهشدر
+زمان (0.155) پروژهکیفیتدرارتباطاتتسریعوتیمیکارتأثیر + (0.311) زودهنگامدرگیریتأثیر

هزینهکاهشدردقیقهایتحلیلتجزیهواعضاء + (0.128) ازاستفادهبامالکانبرایسودازرضایت
ساختماناطالعاتسازیومدلهمزمانمهندسی + ( 0.006- ) تسریعواعضاءزودهنگامدرگیریتأثیر

محدودهکمتغییراتدرارتباطات + (0.253) حامیانوپروژهتیمرضایتدرتأثیر



نتیجه گیری

ازهمزمانمهندسیروشباساختهپیشهایپروژههایچالشرفعوهمزمانمهندسیروشدرBIMبکارگیریبینهمبستگیبررسیبرای
میتأییدمتغیرهابینمعناداررابطهوجودباشد،0/05ازکمترشدهمشاهدهمعنادارسطحاگرکهمعنیاینبهشد،استفادهپیرسونهمبستگیآزمون
.شود
.آمدبدستمعنادارمتغیرهابینهمبستگیاینآماریتحلیلتجزیهطبق

(0.314)سومپاسخنامه(+0.472)دومپاسخنامه(+0.366)اولپاسخنامه
Cost Objectives= (0.366) Q1+ (0.473) Q2+ (0.314) Q3

وسازیانبوههایپروژهساختگیپیشهایچالشرفعبرایهمزمانمهندسیبکارگیریبینیپیشدرراثیرأتبیشترین0.472بادومپاسخنامه
.استداشتهسازوساختصنعتمدوالر



با تشکر از توجه شما


