
در بهبود مدیریت پروژه هاBIMبررسی دستاوردهای 

حمیدرضا عباسیان جهرمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی



در ابتدا بررسی گزارش چند حادثه

مصدومیت پاقطع انگشتانسقوط از جایگاه کارسقوط از داربستسوختگی فرد



یک سوال

رادارد؟BIMپیشگیری با قابلیت کدامیک از حوادث 



بررسی چند آمار در حوزه ایمنی



بررسی چند آمار در حوزه ایمنی



بررسی چند آمار در حوزه ایمنی
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موانع پیاده سازی تکنولوژی های نوین

نعدم آموزش الزم به دست اندرکارن صنعت برای استفاده از تکنولوژی های نوی

نبود زیرساخت های الزم در پروژه های ساخت و ساز

نبود حمایت های نهادهای حکومتی

هم دارای مشکالت فوق می باشد؟BIMآیا 



BIM & Safety 

OperationConstruction
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Construction
Design



در BIMکاربرد 

طراحی ایمن

• Design For SafetyDFS

• Prevention through designPtD

Code-Checking
Scenario Planning



در BIMکاربرد 

طراحی ایمن
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در BIMکاربرد 

تمرحله پیش ساخ

(  Site Layout)ایمن سازی چینش کارگاه 

آماده سازی افراد به منظور کار ایمن

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.08.001

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.08.001


در BIMکاربرد 

تمرحله پیش ساخ

Step1
• Activity Workspace Modeling

Step2
• Data Collection (workers, Equipment, Safe and 

Dangerous Space)

Step3
• Data Analysis

Step4
• Workspace Modification

A Safety Approach for Planning Site layout 





در BIMکاربرد 

تمرحله پیش ساخ

BIM VR & AR

Training Workers

https://archvirtual.com/project/virtual-reality-safety/



در BIMکاربرد 

مرحله ساخت
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A Conceptual Model

Creating 
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در BIMکاااااربرد 

مرحله بهره برداری

تعیین حریم ایمن برای تجهیزات  

برای نگهداری ایمن تجهیزاتBIMاستفاده از اطالعات مدل های 



در BIMکاااااربرد 

مرحله بهره برداری
The Role of IFD/COBie /SPie

Facility Information

Space InformationEquipment 
Information



نگاهی دوباره به آمارها و جمع بندی

42%

36%

14%

8%

انواع حوادث در صنعت ساخت و ساز

سقوط از ارتفاع برخورد با اجسام برق گرفتگی تخریب سازه



ه ایمنیلزوم داشتن پلتفرم یکپارچه در زمین

BIM



پاسخ به سوال اول ارائه



یک سوال

رادارد؟BIMپیشگیری با قابلیت کدامیک از حوادث 



سپاس از توجه شما

habasian@kntu.ac.ir
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