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نقشهراه



سنگاپورBIMاولیننقشهراه
(2010)

*

* Developed by: Singapore Building and Construction Authority (BCA)

BIMکمبود تقاضا برای 

ریشه دواندن در حالت دو 
بعدی موجود

ی کمبود ذخیره نیروی انسان
متخصص

نیازمندی به منابع افزوده 
BIMبرای ایجاد تخصص 

ر اجازه به بخش دولتی برای د
دست گرفتن رهبری

ترویج داستان های موفقیت

رفع موانع

یظرفیت سازی و ایجاد توانای

تشویق و ایجاد انگیزه در 
BIMپذیرندگان 
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سنگاپورBIMنقشهراه

BIMاستراتژی های نقشه راه 

2010

اجازه به بخش دولتی برای در 
دست گرفتن رهبری

ترویج داستان های موفقیت

رفع موانع

ظرفیت سازی و ایجاد توانایی

تشویق و ایجاد انگیزه در 
BIMپذیرندگان 

للیپیشنهادات پنل خبرگان بین الم
2013

اجازه به بخش دولتی برای در 
دست گرفتن رهبری

BIM برایFM وAM

تسریع در تغییر فرآیند

ظرفیت سازی و ایجاد توانایی

BIMتحقیق و توسعه 



(2014)سنگاپورBIMدومیننقشهراه

توسعه 
دهندگان

مشاوران
پیمانکاران 

اصلی
پیمانکاران 
تخصصی

مدیران 
تسهیالت

در میان زنجیره ارزشBIMهدایت همکاری 

برنامه های آموزشی جدید در تمام سطوح

تحقیق و توسعه

BIM در طراحی برای ساخت و مونتاژ(DfMA)

1
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4

5

در BIMایجاد توانایی
پیمانکاران تخصصی

BIM در مدیریت
تسهیالت

2 6



هنگکنگBIMنقشهراه

2013            2014                    2015                  

پروژه های 
آزمایشی

BIMآموزش  استانداردها و 
BIMهای دستورالعمل

:درBIMاستفاده از 

های ساختپروژه % 50



هنگکنگBIMنقشهراه
(2014)

*

* Developed by: Construction Industry Council (CIC)

اهداف 
نقشه راه

در هنگ کنگBIMاشتراک گذاری تجارب استفاده کنندگان از 

ت ارائه دیدگاه ها و نگرانی های صنعت ساخت و ساز در مورد وضعی
در هنگ کنگBIMکنونی پذیرش 

در صنعت ساخت و سازBIMدرک روند جهانی به سمت استفاده از 

در هنگ کنگBIMبیان مزایا و محدودیت های استفاده از 

BIMکمک به ذینفعان صنعت ساخت و ساز در پذیرش داوطلبانه 

در هنگ کنگBIMپیشنهاد مسیر پیش روی پیاده سازی استراتژیک 



هنگکنگBIMنقشهراه
(2014)

ملزومات قراردادی

* Developed by: Construction Industry Council (CIC)

استانداردها و پروتکل ها

تبادل اطالعات و سازگاری سیستم

ذهنیت و فرهنگ موجود

همکاری، ترتیبات کاری و مدل های تدارکات

مسائل حقوقی و بیمه ای

سرمایه گذاری، هزینه و زمان 

پاسخگویی و دقت داده ها

بومی سازی نرم افزار

Roadmap Areas

استاندارد

مسائل قانونی و بیمه ای

اشتراک و تحویل اطالعات

ترویج و آموزش

قابلیت های دیجیتال

مدیریت ریسک

رقابت جهانی

مشوق ها و مزایای اثبات شده

همکاری
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Challenges to BIM Adoption



ایرلندBIMنقشهراه
(2017)

*

* Developed by: National BIM Council (NBC)

اهداف استراتژیک نقشه راه
برداریبهرهوساختدیجیتال،طراحیدرپیشرفتبرایجمعیصدایوراهبری،انداز،چشمارائه

موفقاجرایسازیبهینهجهتدرملیراهنقشهتوسعهBIM

پذیرشازحمایتراستایدرکارفرما،عنوانبهدولتکردندرگیرBIMدولتیهایپروژهدر

دولتیهایدستورالعملوقوانینواروپااتحادیهباساختصنعتدیجیتالانتقالسازیهمگام

المللی،نبیرقابتوری،بهرهدرپیشرفتبهدستیابیدراطالعاتمدیریتوتکنولوژینقششناخت

نوآوریوهمکاری

برایدیجیتالموفقانتقالیککلیدیهایچالشوتوانمندسازیعواملبندیاولویتوشناسایی

آمیزموفقیتسازیپیادهازپشتیبانی



ایرلندBIMنقشهراه
(2017)

LEADERSHIP

STANDARDS

EDUCATION & 

TRAINING PROCUREMENT



ایرلندBIMنقشهراه
(2017)

نقشهارائهجهتهاییمشوقبرقراری⚫
ازبخشیعنوانبهبعدیسههای

تساخکنترلیاوریزیبرنامهفرایند

هایهزینهدرصدی20حداقلکاهش⚫
بیهودهاقداماتازکاستنباساخت

صادراتدردرصدی20افزایش⚫
شافزایوسیلهبهساختمانصنعت

دانشرهبریووریبهره

بندیزماندرصدی20کاهش⚫
پروژهتحویل

مقدمخطدرایرلندگرفتنقرار⚫
واروپااتحادیهدردیجیتالانتقال

جهانسطحدر

اهداف عملکردی کلیدی در پایان نقشه راه



استرالیاBIMنقشهراه
(2012)

The Need for Action

Consultation

Implementation 
Strategy

در استرالیا BIMمسیر تدوین نقشه راه جهت پیاده سازی 



استرالیاBIMنقشهراه
(2012)

The Need for 
Action

Consultation

Implementation 
Strategy

The Need for Action

لیاموجود در صنعت ساخت استراکمبودهایو نقاط ضعف تعیین و شناسایی ▪

در مسیر پیاده سازی بیمموانع موجود شناسایی ▪

قابل بهبود در کشورپتانسیل های شناسایی ▪

مانند فریم ورک های)در استرالیا وضع موجودِ حوزه های موثر بر بیم بررسی ▪

...(قانونی موجود، دستورالعمل های موجود و 



استرالیاBIMنقشهراه
(2012)

The Need for 
Action

Consultation

Implementation 
Strategy

Consultation

برگزاری ورکشاپ میان دست اندرکاران مختلف صنعت ساخت

Education Group FM Group

Geospatial Group

Government Group

Infrastructure Group

Legal Group
Product Manufacturers Group

Designers Group

Client Group

Contractors Group



استرالیاBIMنقشهراه
(2012)

The Need for 
Action

Consultation

Implementation 
Strategy

Consultation

:حوزه های کلیدی و موثرِ شناسایی شده حاصل از برگزاری ورکشاپ ها

BIM 
GuidelinesProcurement

Education and 
Pilot Projects

Product Data 
and Libraries

Process and 
Data Exchange Regulatory 

Framework



استرالیاBIMنقشهراه
(2012)

The Need for 
Action

Consultation

Implementation 
Strategy

Implementation Strategy

پروژه های پایلوتوبرنامه های کاری ملی و اقدامات دولت تدوین استراتژی پیاده سازی بیم در سه بخش کلی 

▪ Require BIM for Australian 

Government procurement for 

built environment projects 

▪ Encourage State and 

Territory Governments and 

the private sector to require 

BIM for procurement for 

built environment projects

1) Procurement

2) BIM Guidelines

3) Education

4) Product Data and BIM Libraries

5) Process and Data Exchange

6) Regulatory Framework

Work

Programs

Government

Action

Im
p

le
m

e
n

ta
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n
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tr

a
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g
y

Pilots

Project

▪ To demonstrate and 

Validate the Work Programs

▪ Lessons Learned 



استرالیاBIMنقشهراه
(2012)

1) Procurement

2) BIM Guidelines

3) Education

4) Product Data and BIM Libraries

5) Process and Data Exchange

6) Regulatory Framework

7) Industry Pilots



Where are we now ? 

Where are we headed ?

How do we get there ?

کاناداBIMنقشهراه
(2014)



Where are we now ? 

:د در حوزه های زیرشناسایی وضع موجو

اضافی در صنعت ساختهزینه های برآورد •

(non-value added activities)فعالیت های بی ارزش شناسایی •

در پروژه هاهدررفت زمان و تاخیرات برآورد •

کیفیتشناسایی مشکالت کاهش •

کاناداBIMنقشهراه
(2014)



Where are we headed ?

تعیین اهداف اصلی

Improve Performance
Planning for a 

Sustainable Future 
Generate Value

کاناداBIMنقشهراه
(2014)



بررسی سایر کشورهای جهان و استفاده از تجارب آن ها1)

شناسایی حوزه های موثر در کشور، و بررسی نحوه ی بهبود آن ها2)

حوزه6تدوین و تنظیم نقشه راه در  3)

How do we get there ?

engage develop educate deploy evaluate sustain

کاناداBIMنقشهراه
(2014)

Structuring the Adoption and Implementation of BIM and Integrated Approaches to Project Delivery across the Canadian 
AECO Industry: Key DRIVERS from abroad, Souha Tahrani, Erik A. Poirier, Gulnaz Aksenovaand Daniel Forgues



کاناداBIMنقشهراه
(2014)



کاناداBIMنقشهراه
(2014)



کاناداBIMنقشهراه
(2014)

الزم جهت تغییر به سمت بیمفرآیندهایو استانداردها، فنیتوسعه زیرساخت های 

اندرکاران صنعت ساخت جهت اطمینان از موفقیتتمام دستآموزش

زیرساخت های فنی، استانداردها و فرآیندها در تمام محیط های کاری حوزه ساختبکارگیریاستقرار و 

تغییر به سوی بیمپیوسته ی مراحلارزیابیو کنترل

از تغییرات صورت گرفتهنگهداریو پایدارسازی

BIM-Baseتمام دست اندرکاران حوزه صنعت ساخت در تغییر به سوی پروژه های مداخلهو همکاری engage

develop

educate

deploy

evaluate

sustain



UK
Hong Kong
UAE
Singapore

New Zealand
Spain

USA
Australia
Finland 
Canada 
Qatar 
China 
South Korea 

در دنیاBIMرویکرد پیاده سازی 

Succar, B. and M. Kassem, Macro-BIM adoption: Conceptual structures.

Automation in construction, 2015. 57: p. 64-79



Top-downرویکرد

BIMرویکرد کشور انگلستان در ارتباط با •

بدنه قدرتمند و پویا دولتی•

شروع کار به دلیل مشکالت مالی و برای کنترل هزینه ها•
•Government Construction Strategy

استاندارد سازی•



Top-downرویکرد

انرویکرد انگلست•

نقشه راه پیاده سازی •
BIM مرحله3در



BIMرویکرد کشور هنگ کنگ در ارتباط با •

.آغاز کرد2014را در پروژه های آزمایشی از سال BIMکشور هنگ کنگ استفاده از •

2014در سال BIMتدوین نقشه راه پیاده سازی •

رویکرد باال به پایین •

نقشه راه

2014

1استاندارد نسخه 

2015

2استاندارد نسخه 

2019

Top-downرویکرد



BIMرویکرد کشور سنگاپور در ارتباط با •

•BCA (Building and Construction Authority)

BIMیکی از اولین سازمان های دولتی حمایت کننده از •

•CORENET

هدف هوشمندسازی و خودکار کردن فرآیندهای صنعت ساخت•

Top-downرویکرد



BIMرویکرد ایاالت متحده آمریکا در ارتباط با •

در جهانBIMقطب و بازار اصلی •

بازار آزاد و رقابتی•

مبتنی بر تجربیات و بهترین عملکرد ها•

استانداردهای باز•

•IFC

Middle-outرویکرد

• NBIMS-US 
• Building Smart

• Reference Standards

• GSA BIM Guide
• 3D & & 4D National Program

• Spatial Validation

1استاندارد نسخه 

2007

2استاندارد نسخه 

2011

3استاندارد نسخه 

2015



BIMرویکرد کشور فنالند در ارتباط با •

BIMرویکرد تشویقی و استفاده از مزایای بالقوه •

تعریف دقیق تر چگونگی مدل سازی •

نحوه مدل سازی در تمام مراحل پروژه ساختمانی•

پروژه آزمایشی

2001

1استاندارد نسخه 

2007

2استاندارد نسخه 

2012

Middle-outرویکرد



BIMرویکرد کشور نیوزلند در ارتباط با •

.نموده اندBIMبا هدف افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور اقدام به پیاده سازی •

تدوین دستورالعمل با هدف•

BIMآشنایی با •

BIMتشویق استفاده از مزایای •

دستورالعمل شامل تعاریف دقیق و پیوست های مناسب می باشد

Bottom-upرویکرد



ناماستانداردکشوررویکرد
نام
اختصاری

سال
انتشار

آخرین
ویرایش

Top - downانگلستانLevel 2 PASPAS2013-

Top - downهنگ  کنگCIC BIM StandardCIC BIM 20152019

Top - downسنگاپور
Singapore BIM Guide - Version 

2.0
S BIM 20122013

Top – downنروژStatsbygg BIM Manual 1.2Statsbygg 20082013

Middle - outایاالت متحدهGSA BIM Guide Series GSA 2007

Middle - outایاالت متحده
National BIM Standard (NBIMS-

US)
NBIMS20072015

Middle - outفنالند
COBIM - Common BIM 

Requirement
COBIM 2012-

Middle - outاسترالیاNATSPEC National BIM GuideNATSPEC 20112016

Bottom - upنیوزلندNew Zealand BIM HandbookNZ BIM2014-

هلیست دستورالعمل های بررسی شد



دستورالعمل های 
BIM

طرح اجرایی 
BIM در پروژه
(BEP) سطح جزئیات 

سطح توسعه
(LOD)

روش های 
مدلسازی 

(MM)

وظایف و 
مسئولیت ها

یقابلیت همکار
(دقالب استاندار)

قراردادی و 
قانونی

مدیریت 
تسهیالت

(FM)



استانداردهای

مرجع

تعاریف

استانداردهای 

تبادل اطالعاتی

اسناد 

ی کاربردی برا

پیاده سازی

NBIMS-US V3

Refrence Standards

Terms & Defintions

Information Exchange Standards

Practice Docs

• BIM PxP
• Maturity Level
• Uses of BIM
• BIM Contracts
...

• IFC
• XML
• Ominiclass
• IFD
• BCF
• LOD

• COBie
• SPV
• BEA
• QTO
…



مدلسازی

کاربرد های 

BIM

مسائل 

اجرایی

COBIM - FINLAND

Modeling BIM uses Execution

طرح اجرای 

BIM   در

پروژه

روش های 

مدلسازی

سطح 

توسعه 

سطح 

جزئیات

مدیریت اطالعات

CIC BIM - HONG KONG

Project Execution Planning Modeling Methodology

LOD Data Organisation



روشمدلسازیBIM PxPکشوررویکرد

(مدلسهبعدی)

قابلیتهمکاری

قالباستاندارد
تعهداتومسئولیتها

Top - downانگلستانPAS⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Top - downهنگ  کنگCIC BIM ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Top - downسنگاپورS BIM ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Top – downنروژStatsbygg -⚫⚫⚫⚫⚫

Middle - outایاالت متحدهGSA ⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Middle - outایاالت متحدهNBIMS⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Middle - outفنالندCOBIM ⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Middle - outاسترالیاNATSPEC ⚫⚫⚫⚫

Bottom - upنیوزلندNZ BIM⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫تشریح شده ⚫⚫جزئیات زیاد ⚫جزئیات کم فقط اشاره شده -اشاره نشده 

مختلفمقایسه تطبیقی دستورالعمل ها از نظر عمق محتویات بخش های



0

1

2

3

4

5

6

NBIMS-US V3 COBIM Finland New Zealand BIM CIC BIM - Hong Kong

Comparative Analysis

BIM Execution Plan (BEP) Modeling Methodology Interoperability Role & Responsibility



؟نظراتشماعزیزان

کشور؟شرایطاستراتژی و رویکرد مناسب•
پیاده سازی؟درمهمحوزه های•
؟موجودزیرساخت هایوضعیت•



دستورالعمل

آموزش

فنی و 
تکنیکال

قانونی و 
قراردادی

/ تشویق 
الزام

همکاری 
ذینفعان

BIMنقشهراهپیادهسازی



باتشکر


