
ایران (BIM)جشنواره نشان تعالی

دوره سوم-

”بسمه تعالی“

فرهاد سعیدی
OPEN BIMمدیر برگزاری جایزه

دبیر و ارزیاب جوایز متعدد در صنایع پروژه محور
...(جایزه ملی مدیریت پروژه، جایزه پروژه برتر صنعت ریلی و )
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BIMراه اندازی چرخه تعالی 

برگزاری کنفرانس سالیانه

 آموزشی بیم آموزراه اندازی وبسایت

 یمنشان تعالی بجشنواره راه اندازی و برگزاری





بیم سنتر ایران
 گروهHORIZON
سازه سترگ ایرانیان
بلوط سفید
مدیریت ساخت آراد
سوپرپایپ
 مهندسین مشاورnevisconsultant

در ایران BIMبرگزاری دو دوره جایزه نشان تعالی

مسابقه با رویکرد فردی: دوره اول جایزه

 نشان تعالی: دوم جایزهدورهBIMدر ایران



:ملیاهداف برگزاری جایزه در سطح 

 پروژه ها در حوزه فضای رقابتی سالم میان ایجادBIM

 در استفاده از رویکرد شناسایی الگوهای اجرایی برترBIMها  و معرفی آن

 بازخورد، نقاط قوت و فرصت های بهبودگزارش تهیه

 جوایز بین المللیفرایند در های برتر سازی حضور پروژهزمینه
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(BIMتیمدرافرادکلیدینقشهایبرای)فردیجایزه•

(پروژهدربیمسازیپیادهنمونهبهترینمعرفیوارزیابی)BIMبرترپروژهجایزه•

(سازمانهادرBIMبلوغمعرفیوارزیابی)بیمسازمانیجایزه•

:BIMدسته بندی جوایز 
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:شودمنتفعBIMفناوریبکارگیریازتواندمیکهپروژهازبخش هایی

Use)کاربردمورد50قالبدر Case)

:هایبندیدستهدرپروژهمراحلاساسبر

طراحی(Design)

تدارکات(Procurement)

ساخت(Assemble)

اندازیراه(Operate)

.استدسترسدرwww.bimconf.com/awardآدرسبهجشنوارهسایتبهمراجعهبامستندات

:BIMمعرفی نشان تعالی 

http://www.bimconf.com/award


تنداتمسونمودهتشریحمجزاصورتبهراخودپروژهدراستفادهموردکاربردمواردازهرکدامبایدمتقاضیان

.کنندارائهآنرا

دگردنمیداوریفرآینددربهترنتایجکسببهمنجرالزاماًکاربردمواردازبیشتریتعدادمعرفی.

:استمهمآنچه

وکاملموفقیتبهمنجرچندهراستشدهگرفتهدرنظرمعیارهایوراهکارهاچالش ها،صادقانهوصحیحبیان

.باشدنشدهموردنظرآرمانی

OPENالمللیبینمسابقاتدربرگزیدههایپروژهحتیحاضرحالدر BIMکاربردمورد10حدودمتوسططوربه

.اندنکردهلعمموفقچنداناندداشتهکهتالش هاییوجودباکاربردمواردسایردرواندنمودهمحققموفقیتبارا

:BIMمعرفی جایزه 



(Design)طراحی





(Procurement)تدارکات



ساخت(Assemble)
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کاربرد،برای دریافت امتیاز بیشتر در هر مورد 
. زیرالزم هستسواالتی از قبیل موارد و پاسخ به ارائه شواهد مورد قبول 

 است؟کاهش یافته یا حذف شده مسایل دردسرساز کدام
اید؟ها فائق آمدهبر کدام یک از مسایل همکاری متقابل بین بخش
چه مزیت رقابتی حاصل شده است؟
هایی از بکارگیری چه درسBIM(نه الزاماً موفقیت آمیز)اید؟ ، فراگرفته
های کاری موارد کاربرد چه نمودارها و تصاویری برای جریانBIMتهیه شده است؟
افزارهای مورد استفاده در هر یک از موارد کاربرد نرمBIMچه بوده است؟

:BIMمعرفی جایزه 



.  پنج سطح تعالی تعریف شده است. 1
: ستاره؛ برای کسب هر سطح تعالی توسط یک کاندیدا دو شرط وجود دارد5تعالی تک ستاره تا سطح تعالی سطح 
.  امتیاز حداقلی تعریف شده برای هر سطح تعالی را کسب کرده باشد( حداقل یک سوم معیارها)بخش قابل توجهی : 1شرط 
.  ، حداقل امتیاز تعریف شده برای آن سطح تعالی باشد(که مجموع امتیاز معیارها با لحاظ کردن ضرایب مربوطه است)امتیاز کل آن پروژه : 2شرط 

صرفاً بر معیارهای ایدبنابراین اهمیت دارد تا عالوه بر کسب امتیاز کلی مطلوب، پراکندگی این امتیاز در میان معیارهای مختلف منطقی بوده به این معنا که نب)
.(خاصی تمرکز شده و بخش قابل توجهی از معیارها از نظر مغفول بمانند

.  1دو موضوع امر، در هر دوره از جایزه با لحاظ کردناساس نظرات کارشناسی کمیته برگزاری و متخصصین تعیین ضرایبی بر . 2
سبب می شود میزان تاثیر معیارهای مختلف در کسب امتیاز نهاییکه کشور در آن دوره زمانی، در  BIMمقتضیات شرایط پروژه ها و بلوغ . 2اهمیت نسبی  
.این ضرایب در دو مرحله اعمال می شود. یکسان نباشد

،(Assemble)،(Procurement)،(Design)در دوره پیش رو عالوه بر رقابت اصلی، متقاضیانی می توانند  در یک از چهار مرحله : 1توجه
(Operate)  مجزا کاندید شده و در همان بخش به رقابت بپردازندبصورت  .

:کشور BIMمتناسب سازی جایزه حسب بلوغ فعلی 



معرفی فرایند برگزاری

داوطلبهایپروژهنامثبتوفراخوان

سازیپیادهبامرتبطمستنداتواظهارنامهدریافتBIMدر
داوطلبهایپروژه

تعیینامتیازدهی،داوری،هیاتتوسطهااظهارنامهمطالعه
ودشونبررسیپروژهداورینهاییجلسهدربایدکهمواردی

داوریاولگزارشتهیه

نمایندگانبهابهاماتوداوریهیاتاولهایگزارشارائه
(دوممرحلهبهیافتهراههایپروژه)پروژه

(نیازصورتدر)هاپروژهازتکمیلیمدارکدریافت

نبیکنفرانسباهمزمانجوایزاعطایونهاییداوریمراسم
BIMالمللی
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 ثبت نام، تکمیل تقاضانامه و ارسال مستندات پروژه: اولمرحله
مستندات مکتوب  :
 پروژهافراد کلیدی نظر
 کوتاهو تصویر، اسالید، ویدئوی عکس
(ناقصهای اولیه بر اساس مدارک و مستندات ارسالی توسط متقاضی به منظور حذف تقاضانامهداوری )

نهاییهای راه یافته به مرحله و انتخاب پروژهاصلی داوری : مرحله دوم
متقاضی بر  یجلسات داوری به صورت حضوری یا مجازی بین هیأت داوری و متقاضی نشان تعالی و ارزیابی دقیق تر پروژهبرگزاری )

(  این جلسات می تواند به تشخیص هیأت داوری در یک دور و یا در چند دور برگزار شود) BIMاساس مدل ارزیابی نشان تعالی 

داوری نهایی و انتخاب  برگزیدگان جشنواره: مرحله سوم

:مراحل داوری

های برتر و انتقال تجربیات آنهابرگزاری یک پانل تخصصی در کنفرانس به منظور معرفی پروژه
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دسته بندی جوایز فردی

مدیریت. BIM)ساختماناطالعاتمدلسازیهماهنگیو1 Coordination & Management)

مدلسازی. معماریبعدیسه2

مدلسازی. سازهبعدیسه3

مدلسازی. برقیومکانیکیتاسیساتبعدیسه4

مدلسازی. بعدیپنجوچهاربعدی5

مدیریت. BIMازاستفادهبا(FM)برداریبهره6

توسعه. (...وحیاتچرخهارزیابیانرژی،سازیشبیه)BIMوپایدار7

ایجاد. (مواردسایرونویسیبرنامهوافزارنرمتوسعه)BIMافزارهاینرمتوسعهونوآوری8
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99سال BIMبرنامه زمانبندی برگزاری جشنواره نشان تعالی 

تاریخ اتمامتاریخ شروعمراحل جشنوارهشماره

99بهمن 9920آذر 1ثبت نام، تکمیل تقاضانامه و ارسال مستندات پروژه1

99اردیبهشت 9920بهمن 20های راه یافته به مرحله نهاییداوری اولیه و انتخاب پروژه2

99خردادماه 10نفرانسی پروژه در کها و نحوه ارائهاعالم لیست مدارک تکمیلی به فینالیست3

BIMچهارمین کنفرانس -روز نخستو داوری نهاییBIMالمللی های فینالیست در چهارمین کنفرانس بینارائه پروژه4

BIMچهارمین کنفرانس -روز پایانی در اختتامیه کنفرانس چهارم... اعالم نتیجه نهایی و اهدای تندیس و 5
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:کمیتهاعضایازتشکر
دکتر. عزیزی1
مهندس. سعیدی2
مهندس. موسوی3
مهندس. آریانی4
مهندس. اسعدی5
مهندس. دهقانی6

(جایزهدبیر)فرفاطمیمهندس
شجاعیمهندسازویژهتشکرو

ریاست کنفرانس

کمیته بین الملل BIMکمیته نشان تعالی 

دبیرخانه

امور ثبت نام

امور اجرایی

روابط عمومی

هیات داوری
کارگروه های 

تخصصی

کارگروه توسعه مدل

کارگروه جذب پروژه

کارگروه توسعه 
فرایندها و رویه ها

کمیته علمی کمیته صنعت

دبیر کنفرانس
مدیر برگزاری
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: ایران BIMدبیرخانه جشنواره نشان تعالی 

10واحد -63پالک -دارو روبروی معاونت غذا و -الوند خیابان -میدان آرژانتین 

0919-003-8010:تماس با دبیرخانه جشنواره

award@bimconf.com:ایمیلآدرس 

www.bimconf.com/award:وب سایتآدرس 

mailto:award@bimconf.com
http://www.bimconf.com/award

