
تدوین )در سازمان منطقه آزاد چابهار BIMدرس آموخته ها، چالش ها و مزایای پیاده سازی فرآیند 
(متری20000، نمونه موردی ساختمان اداری (BEP)دستورالعمل و برنامه اجرایی 

دکتر محمد صالح دشتی

(دانشگاه علم و صنعتفناورواحد )آرادمدیریت ساخت پیشتازانمدیر عامل شرکت 

مهندس سحر عالی رضایی

آرادمدیریت ساخت پیشتازانشرکت BIMکارشناس ارشد دپارتمان 



(ACMP)آرادساختمدیریتپیشتازانفناورشرکتعاملمدیر❖

کشوراجراییوفنینظامدر(BIM)اطالعاتمدلسازیفرآیندسازیپیادهنامهآیینتدوینکارگروهعضو❖

کشورآزادمناطقسازماندر(BIM)اطالعاتمدلسازیفرآیندسازیپیادهنامهآیینتدوینکارگروهعضو❖

نفتیمیدانتوسعهطرحدر(BIM)ساختاطالعاتمدلسازیمبنایبرفیزیکیهایداراییوپروژهمدیریتیکپارچهسیستمسازیپیادهوطراحیپروژهمدیر❖

(صنعتوعلمدانشگاه:مجری)نفتتوسعهومهندسیشرکتجنوبی،آزادگان

(صنعتوعلمدانشگاه:مجری)چابهارآزادمنطقهسازماندر(BIM)ساختاطالعاتمدلسازیفرآیندسازیپیادهپروژهمدیر❖

باالدستیاطالعاتسامانهسومنسلدرجنوبیآزادگاننفتیمیدانچاهحلقه45وشمالییاراننفتیمیدانچاهحلقه18اطالعاتیمدلتوسعهپروژهمدیر❖

(صنعتوعلمدانشگاه:مجری)نفتتوسعهومهندسیشرکتایران،نفتملیشرکت

(صنعتوعلمدانشگاه:مجری)کیشآزادمنطقهعمرانیمعاونتهور،کلبهطرحدر(AR)افزودهواقعیتو(VR)مجازیواقعیتهایمدلتوسعهپروژهمدیر❖

(صنعتوعلمدانشگاه:مجری)سازهایرانشرکتمترمربع،37000متراژبهتبریزتاوریژباغبرجپروژه(BIM)ساختاطالعاتمدلسازیپروژهمدیر❖

(ACMPشرکت:مجری)زرمهرپارسیسشرکتآبشار،آبیمجتمعپروژهدر(BIM)ساختاطالعاتمدلسازیپروژهمدیر❖

(اصفهانهنردانشگاه:مجری)کیشهایفرودگاهوبنادرسازمانکیش،المللیبینفرودگاه(BIM)ساختاطالعاتمدلسازیارشدکارشناس❖

دشتیصالحمحمد

ایرانصنعتوعلمدانشگاهساختمدیریتومهندسیدکتریمقطعآموختهدانش
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(ACMP)آرادساختمدیریتپیشتازانفناورشرکتBIMدپارتمانارشدکارشناس❖

ساختوپروژهمدیریتارشدکارشناس❖

معماریکارشناس❖

عصرولیفنیدانشکدهمعماریدروسمدرس❖

شریعتیدکترفنیدانشکدهمعماریدروسمدرس❖

رضاییعالیسحر

ساختوپروژهمدیریتارشدکارشناسیمقطعآموختهدانش

2



مجری کارفرما حوزه قانون گذاری

دانشگاه علم و صنعت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران

ت اطالعات ساخمدلسازیتدوین دستورالعمل و روش اجرایی پیاده سازی فرآیند 
(BIM)در نظام فنی و اجرایی کشور

دانشگاه صنعتی شریف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران

در (BIM)اطالعات ساخت مدلسازیتدوین سند چشم انداز پیاده سازی  فرآیند 
نظام فنی و اجرایی کشور

دانشگاه های علم و صنعت، تهران، تربیت 
مدرس، فردوسی مشهد، امیر کبیر و صنعتی 

شریف

سازمان –دبیرخانه مناطق آزاد کشور 
های مناطق آزاد

ت اطالعات ساخمدلسازیتدوین دستورالعمل و روش اجرایی پیاده سازی فرآیند 
(BIM)در مناطق آزاد کشور

گ سازی و آموزشحوزه فرهن

مجموعه کنفرانس ها و سمینار های آموزشی توسط دانشگاه ها برگزای

اطالعات ساخت  در کشورمدلسازینقش دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان در توسعه فرآیند 

3



مجری کارفرما حوزه پیاده سازی در پروژه های عمرانی
دانشگاه علم و صنعت سازمان منطقه آزاد چابهار به متراژ چابهارساختمان اداری منطقه آزاد  (BIM)توسعه و تحلیل مدل جامع اطالعات ساخت 

مترمربع20000

دانشگاه علم و صنعت شرکت ایران سازه 37000تبریز به متراژ تاوریژپروژه برج باغ  (BIM)توسعه و تحلیل مدل جامع اطالعات ساخت 
مترمربع

دانشگاه علم و صنعت سازمان منطقه آزاد کیش متر 990000در طرح کلبه هور به متراژ   (AR)و واقعیت افزوده  (VR)توسعه مدل های واقعیت مجازی
مربع

دانشگاه هنر اصفهان سازمان منطقه آزاد کیش متر 47000کیش به متراژ المللیفرودگاه بین  (BIM)توسعه و تحلیل مدل جامع اطالعات ساخت 
مربع

مجری کارفرما حوزه پیاده سازی در پروژه های صنعتی
دانشگاه علم و صنعت شرکت مهندسی و توسعه نفت ازیمدلسطراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت پروژه و دارایی های فیزیکی بر مبنای 

در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی (BIM)اطالعات ساخت 

دانشگاه علم و صنعت شرکت مهندسی و توسعه نفت کارونغرب میادینتوسعه مدل های جامع اطالعاتی 

اطالعات ساخت  در کشورمدلسازینقش دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان در توسعه فرآیند 
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5

چابهاراطالعات در سازمان منطقه آزاد مدلسازیپیاده سازی فرآیند 

کارفرما

BIMمشاور پیاده سازی 
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چابهاراطالعات در سازمان منطقه آزاد مدلسازیپیاده سازی فرآیند 

کارفرما

BIMمشاور پیاده سازی مشاور طراح پروژه
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BIMهدف گذاری سطوح پیاده سازی 

با توجه به وضع موجود
ارایه راهنمای کنترل و مدیریت 

BIMپروژه ها با استفاده از

دستورالعمل نحوه انتخاب و 
ارجاع کار به مشاوران در پروژه 

مبناBIMهای

ی تدوین منشور برنامه اجرای
 ((BIM Execution Plan

چابهاراطالعات در سازمان منطقه آزاد مدلسازیشرح خدمات پیاده سازی فرآیند 

در ساختار سازمانیBIMپیاده سازیبررسی وضعیت موجود، تدوین آیین نامه و برنامه اجرایی : بخش اول

متر مربع20000در پروژه موردی احداث ساختمان اداری مرکزی سازمان به متراژ BIMپیاده سازی فرآیند : بخش دوم
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BEPاستاندارد های مختلف بررسی شده جهت تدوین آیین نامه و 

NATSPEC National 

BIM Guide

یااسترال

2011-2016

انگلیس

Level 2 PAS

2013

GSA BIM Guide 

Series

آمریکا

2007

National BIM Standard 

(NBIMS- US)

آمریکا

2014-2007

Singapore BIM Guide

سنگاپور

2013-2012

COBIM - Common 

BIM Requirement

فالند

2012

2013-2008

نروژ

Statsbygg BIM 

Manual 1.2

نروژ

New Zealand BIM 

Handbookal 1.2

2014

CIC BIM Standard

هنگ کنگ

2019-2015

BIMپیاده سازی فرآیند (BEP)تدوین دستورالعمل و برنامه اجرای 
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BIMپیاده سازی فرآیند (BEP)برنامه اجرای 

(EIR)بر اساس نیازمندی های کارفرما BIM Execution Plan( BEP)تدوین برنامه اجرایی پیاده سازی فرآیند بیم ❖
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بخش اول بررسی برنامه اجرایی پروژه

مدل سازی اطالعات ساخت

(As Built)مدل چون ساخت

(Data Base)پایگاه داده  LEVEL)سطح پیاده سازی  BIM)
BIMمدیر

BIMبلوغ 

LODتعریف  

(BEP)تعاریف اولیه در برنامه اجرایی 
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یکپارچه سازی-1

اصول اجرایی کار همکاری-2

تحقیق و بررسی-3

برنامه ریزی-4

مدل سازی-5

بروزرسانی-6
و هماهنگ 
سازی مجدد

BIMپیاده سازی فرآیند (BEP)معرفی اجمالی برنامه اجرای 
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چابهارآزادمنطقهمرکزیاداریساختمانپروژهنام

چابهارآزادمنطقهسازمانکارفرما

صنعتوعلمدانشگاهپروژهBIMمشاور

DBBسازوساختتحویلنوع

رداداریکاربریبابتنیاسکلتطبقه7ساختمانپروژهپروژهمختصرتعریف
چابهارآزادمنطقه

مربعمترهزار20000مساحت

اداریساختمانکاربری

زیرزمینطبقهیک+طبقهششطبقاتتعداد

(BEP)تعیین دقیق مشخصات و شرح پروژه در برنامه اجرای 
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.در یک جدول اهداف و تصمیمات مهم با توجه به اولویت های زیاد، متوسط و کم پروژه برای کارفرما دسته بندی می شوند

زیاد

BIMکاربرد هدف

امکان بررسی و شناسایی 
های تداخالت بین دیسیبلین

مختلف

اولویت استفاده 

مدلسازی پروژه در دیسیپلین های معماری و سازه

پایش بصری پیشرفت زمانی پروژه 4D BIMمدل امکان توسعهزیاد

در پروژهBIMزی فرآیند مورد نظر جهت پیاده ساکاربردهایتعیین دقیق اهداف و 
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در پروژهBIMزی فرآیند مورد نظر جهت پیاده ساکاربردهایتعیین دقیق اهداف و 

در فاز طراحی پروژه(BIM)اطالعات ساخت مدلسازیکاربرد فرآیند 
و تهیه نقشه هابهینه سازی و کاهش مدت زمان طراحی1

محیط؛(CDE)توسطگرافیکیهایخروجیواطالعاتباغیرگرافیکیاطالعاتصحیحلینک2
همگناطالعاتی

بصریوتحلیلیکنترل هایوسیله یبهنامه هایآیینالزاماتبهترکردنبرآورده3
جهتمختلفهایدیسیپلینطراحیرونددرتناقضاتوتداخالتنمودنبرطرفوشناسایی4

اجرافازدرکاریدوبارهازجلوگیری

بصریمدلازاستفادهباپروژهازبهتریدید5
ینیبپیشمنظوربهطراحیدرپایداریعواملکردنواردومحیطیزیستمسائلونورانرژی،تحلیل6

آکوستیکونورپردازیانرژی،مصرفنظرازپروژهعملکرد

(VAR)افزودهومجازیواقعیتتعاملیمحیطدرطراحیمختلفهایسناریوبررسیامکان7

جودوعلتبهوقتکمترینصرفباوهمزمانهاهزینهتخمینوپروژههزینهبرآوردومصالحمتره8
کارحجممی توانمدلرویموجوداطالعاتازاستفادهباکهواحدمدلیکدراطالعاتتمامی
آوردبدستراحتیبهراپروژهمالیوفیزیکیپیشرفتدرصدوشدهانجام

باالدقتوسرعتبااجراییهاینقشهتولید11

در فاز ساخت پروژه(BIM)مزایای فرآیند مدلسازی اطالعات ساخت 
در روند تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه  EIRاستفاده از 1

انجام متره و برآورد و تخمین هزینه به صورت واقعی2

بهینه سازی چیدمان کارگاه و جانمایی تاور کرین ها3

BIMهماهنگی  در لیست بین تأمین کننده ها و جلسات خرید با استفاده از مدل 4

تحلیل ساخت پذیری پروژه بر اساس روش اجرایی انتخابی و برنامه ریزی ساخت5

زمان به خصوص در کارگاه های متراکم-امکان برنامه ریزی فضا6

بصری و دستیابی به چگونگی ساخت، توجیه پیمانکاران جز و کارگران با استفاده از مدل7
دید بهتری از پروژه

مدیریت و ایجاد هماهنگی بین جبهه های مختلف کاری 8

صری توسعه مدل چهاربعدی با اتصال برنامه زمان بندی پروژه به مدل سه بعدی و پایش ب9
پیشرفت جبهه های کاری

روژه به توسعه مدل های پنج بعدی با اتصال برنامه زمان بندی و ساختار شکست هزینه پ10
مدل سه بعدی جهت پایش بصری جریان نقدینگی پروژه 

یکپارچه کردن صورت وضعیت ها و سهولت در تهیه آن11

د دقیق کاهش دعاوی فیمابین پیمانکار و کارفرما به دلیل امکان متره و برآورد پروژه و رص12
BIMصورت وصعیت ها با استفاده از مدل 

برنامه ریزی و کنترل کارآمد تر مدیریت ایمنی در کارگاه13
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در پروژهBIMزی فرآیند مورد نظر جهت پیاده ساکاربردهایتعیین دقیق اهداف و 

در فاز بهره برداری پروژه(BIM)اطالعات ساخت مدلسازیکاربرد های 

تهیه بانک اطالعات فنی و اجرایی و شناسنامه دیجیتال ساختمان1

ساخت دیجیتال پروژه-تهیه مدل چون2

پرهیز از انباشت نقشه ها و داده های کاغذی و افزایش سطح کیفی اطالعات مورد نیاز در چرخه عمر پروژه 3

کاهش هزینه های نگهداری از اطالعات4

دسترسی آسان و مدل محور به اطالعات تجهیزات5

امکان بارگذاری دستورات کاری و تاریخچه بازرسی تجهیزات بر روی مدل6

امکان اتصال برنامه زمان بندی بازرسی تجهیزات به مدل سه بعدی و ایجاد مدل چهاربعدی جهت پایش تعمیرات7

 (CMMS)امکان اتصال به سیستم های اطالعاتی پشتیبان نگهداری و تعمیرات 8
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بررسی و شناخت وضع موجود 
در حوزه سازمانی

بررسی و شناخت وضع موجود 
در حوزه فردی

بررسی و شناخت وضع موجود 
در حوزه فنی و تکنیکی

تیر1 شهریور15

در ساختار سازمانیBIMپیاده سازی 

شهریور30 مهر15

LOD 350مدلسازی معماری

LOD 350سازهمدلسازی 

مرداد15

LOD 350مکانیکیتاسیسات مدلسازی

LOD 350الکتریکی تاسیساتمدلسازی

آبان30

LOD 350الکتریکی تاسیساتمدلسازی

شناسایی تداخالت بین 
دیسیپلین های مختلف

4D,5D,6Dایجاد مدل های 

پروژه BIMمشاور-کارفرما

پروژه BIMمشاور-کارفرما

پروژه BIMمشاور-کارفرما

پروژهBIMمشاور

پروژه BIMمشاور-کارفرما

پروژهBIMمشاور

پروژهBIMمشاور

پروژهBIMمشاور

پروژهBIMمشاور

پروژهBIMمشاور

پروژهBIMمشاور

پروژهزمان بندی تحویلجداول/ مراحل/ هامایلستونتعیین 
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BIMساخت و برون سپاری مدل های اولیه 

معماری شامل نما و فضای سبز،سازه،تاسیسات 
شامل مکانیکی، لوله کشی الکتریکی

همخوانی با الویت های تعیین شده توسط 
کارفرما و برنامه زمان بندی پروژه

ارتبا  مستمر با مشاور وپیگیری ابهامات طرح

شروع فرآیند

بازبینی و کنترل کیفیت واحد های 
BIM

همخوانی با پروتکل های  مرتبط با 
برنامه  BIM تولید و توسعه مدل های 

BIMاجرایی 

تحویل نقشه های فاز یک
قبل از ارسال نقشه ها مشاور مو ف 
است از هماهنگی نقشه ها با موارد 
درج شده در چک لیست واحد بیم 

اطمینان حاصل کند

مشاور
BIMواحد 

BIMتیم مدیریت و مشاوره 

پاسخگویی به سواالت و نهایی کردن 
نقشه های طرح

مشاور

آیا پکیج نقشه ها کامل و شامل کلیه رسته ها 
است 

آیا اطالعات کافی طراحی جهت تکمیل مدل 
سازی در نقشه ها وجود دارد 

آیا ایرادات و ت ییرات کالن در نقشه ها 
گنجانده شده  جهت پیشگیری از دوباره کاری

آیا مدل های ایجاد شده با اولویت BIMو مشاوره  BIMتیم مدیریت 
های تعیین شده توسط کارفرما و 
برنامه رمان بندی همخوانی دارد 

بازبینی اولیه نقشه ها و ارسال سواالت  به مشاور

ورود به فرآیند تداخل یابی و 
هماهنگ سازی

بله

خیر

(BIM)فرآیند گردش کار جهت توسعه مدل های اطالعاتی 

کارفرما

BIMمشاور پیاده سازی مشاور طراح پروژه



18

BIMکاربرد BIMافراد در تعامل با تیم BIMورودی های مورد نیاز فرآیند

ایجاد مدل سازی معماری، سازه، مکانیک و مهندسین مشاور-دفتر فنی کارفرما د شده پروژهیو تای2نقشه های فاز 
برق

هماهنگی دیسیپلین های معماری، سازه و دفتر فنی کارفرمانقشه های تائید شده پروژه
تاسیسات مکانیکی و برقی

بررسی تداخل ها و رفع آنهامهندسین مشاور-دفتر فنی کارفرما گزارش تداخالت

انجام شدهLODمتره و برآورد بر اساس مهندسین مشاور-دفتر فنی کارفرما مدل اطالعات پروژه

وژهاجرای پرپایش پیشرفت بهینه سازی و دفتر فنی کارفرمامدل اطالعات پروژه

BIMتعیین نحوه تعامل ارکان اصلی پروژه در پیاده سازی فرآیند 
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:در نظر گرفته شده استارکان اصلی پروژه بین ...( نقشه ها، نامه ها، گزارش ها و )فضاهای کاری زیر برای به اشتراک گذاری اسناد

نهپیگیری فعالیت های روزا
و

مکاتبات رسمی داخلی

محیط داده مشترک
داخلی

آنهاکردنوبرطرفتتداخالبررسی
محیط–دادهپایگاه

(CDE)مشترکداده
PCloud

ACMP-BIM Email

BIMCollab

BIMتبادل و اشتراک گذاری اطالعات با مشاور پیاده سازی فرآیند نجوهتعیین 
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مدیر ارشد پروژه

پروژهBIMمدیر 

BIMمسئول هماهنگی 

مدل سازی الکتریکالمدل سازی مکانیکالمدل سازی سازهمدل سازی معماری

تدوین آیین -BIMمتخصص 
BIMنامه و برنامه اجرایی 

تدوین آیین -BIMمتخصص 
BIMنامه و برنامه اجرایی 

در پروژهBIMزی فرآیند پیاده سامشاور کارمندان/ نقش های سازمانیتعیین 
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سازه-1

معماری-2

مکانیک-3

برق-4

اولویت مدل سازی

بخش1

سازه

1/4/99بررسی تمامی نقشه های ارائه شده توسط کارفرما

2/4/99ایجاد تمپلیت با توجه به پروژه2
3/4/99وارد کردن نقشه های اتوکد در رویت3
4/4/99آکس بندی ستون ها4
7/4/99ترازبندی ستون ها5
8/4/99مدل سازی فونداسیون6
18/4/99مدل سازی دیوار های حائل7
28/4/99مدل سازی تیرهای اصلی8
1/5/99مدل سازی کابل ها و تیرهای فرعی9
8/5/99مدل سازی کف سازه ای10
12/5/99ایجاد بازشوهای اصلی در کف سازه11
20/5/99آماده سازی نقشه های غالف گذاری در فایل سازه12
21/5/99نامه به طراح سازه برای اصالح نقشه ها13
شه اصالح نقشه ها به صورت کلی بر اساس آخرین اصالحات نق14

های سازه 
25/5/99

(BIM)های توسعه مدل اطالعات ساخت استونها و زمان بندی تحویل مایل تعیین اولویت
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BIMمراحل خدمات زمینه تخصصینسخه نرم افزارنرم افزار/ ابزار 

Revit2020مدلسازی سازه های موقت در سایتسازه های موقت و لجستیک سایت

Revit2020مدلسازی سازهسازه

Revit2020مدلسازی تاسیساتالکتریکی/تاسیسات مکانیکی

Revit2020مدلسازی معماریمعماری

Navisworks2020 مدیریت و یکپارچگی مدل های
اطالعات

شبیه سازی/ 4D / 5D/ بررسی تداخل 

MSP-Excel-2016کنترل برنامه ریزی پروژهبرنامه ریزی و کنترل پروژه

(BIM)جهت توسعه مدل اطالعات ساخت تعیین دقیق نیاز های فنی ساختاری



23

.شدتبادل اطالعات و انتقال فایل هایی که در پروژه رخ می دهند از ابتدا و در طول پروژه با فرمت و شکل مشخص مستند 

فرستنده مبادالت اطالعات
فایل

دریافت 
لکننده فای

دفعات دریافت
روزانه/هفتگی

نوع فایل نرم افزار مدلفایل مدلتاریخ
ذخیره

نوع فایل 
مبادله

Revit StructurervtIFCسازه99/7/1هفتگیکارفرماBIMمشاورمدل سازه

Revit ArchitecturervtIFCمعماری99/7/1هفتگیکارفرماBIMمشاورمدل معماری

گزارش تداخالت 
سازه و معماری

NavisworksNWDNWFسازی و معماری99/7/1هفتگیکارفرماBIMمشاور

مدل سازی 
مکانیکال و 

الکتریکال

Revit MEPrvtIFCسازه99/7/1هفتگیکارفرماBIMمشاور

گزارش تداخالت 
سازه و مکانیکال و 

الکتریکال

NavisworksNWDNWFسازه99/7/1هفتگیکارفرماBIMمشاور

ارسال نقشه های 
اجرایی

RevitIFCIFCسازه99/7/1هفتگیکارفرماBIMمشاور

تحویل مدل اطالعات برای ارائه و تاییدتعیین برنامه 
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ACMP-BIM

BIM_Chabahar_Project

Documents

Project

Project Central

Project Standards

Programs Setup

Architecture

Structure

Mechanical

Electrerical

AutoCAD

Revit

Main Files
Imports
Exports

Main Files

Imports
Exports

ARCH-CH-Revit

Back UP-ARCH-CH-Revit

Making Group-ARCH-CH-Revit

های ذخیره فایل های پروژهفولدرساختار 



25

نام فولدر نوع فایل محل دریافت فایل /  ارسال کننده پرونده 
نویسنده

BIMمورد ارسال شده

Documents Word, Excel ACMP_BIM سحر و سپیده عالی رضایی BIMتدوین برنامه اجرایی 

Projects-BIM Coordinate Revit-Navisworks Manage ACMP_BIM حسین فارسی BIMهماهنگ کننده مدل 

Projects-Architecture Revit-AutoCAD ACMP_BIM حسین فارسی مدل معماری

Projects-Architecture Revit-AutoCAD ACMP_BIM پریسا اعتقاد مدل معماری

Projects-Structure Revit-AutoCAD ACMP_BIM محمود مومنین مدل سازه

Projects-Mechanical Revit-AutoCAD ACMP_BIM داوود نوبخت مدل مکانیک

Projects-Electrical Revit-AutoCAD ACMP_BIM داوود نوبخت مدل الکتریک

(BIM)توسعه مدل اطالعات ساخت تعریف دسترسی ها و کنترل کیفیت



26

های سایت، دسترسی، مکان فایلها، مکان/ مجوزها: مسائل مربو  به مدیریت اسناد باید برطرف شوند و روشی برای هر یک تعریف شود
پوشه و غیره/ پروتکل انتقال فایل، نگه داری فایل

رمادریافت فایل ها توسط کارفACMP_BIMدرایو تحت وب

آپدیتاصل فایلپسورد پروژهنوع فایلساختار فایل/ ناممحل فایل

روزانه یک بار  در پایانACMP_BIMPROJECT FOLDERFOLDER*****REVITدرایو
روز کاری

رونیکیو به اشتراک گذاری اطالعات با کارفرما در طول توسعه مدل اطالعاتی به صورت الکتتعیین روش های همکاری 
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ی
ت خروج

اطالعا
ت مرجع

اطالعا
روند

استاندارد های 
اجرایی شرکت ها

نیازهای ساخت و ساز

شروع فرآیند

تعریف اطالعات برای 
مدل رشته ها

ترکی  مدل های 
ادغام شده

مدل طراحی

گسترش برنامه ها 
برای هماهنگی

ایجاد مدل برای 
بررسی برخوردها و 

تداخالت

تعریف هماهنگی 
مساحت ها

همه رشته ها

ایجاد سیستم اشتراک 
گذاری مدل

هماهنگ کننده 
BIM

تعریف محل دیدن 
هماهنگی ها

 3ایجاد مدل های 
بعدی

شناسایی راه حل 
های برخورد

مدل هماهنگی 
به وسیله رشته ها

مدل هماهنگی 

هماهنگ کننده 
BIM

همه رشته ها

همه رشته ها

همه رشته ها

شروع فرآیند
هماهنگی طراحی

همه رشته ها
هماهنگ کننده 

BIM
هماهنگ کننده 

BIM
همه رشته ها

پایان روند

بله

هی  تداخلی 
نیست 

خیر

نیازهای خروج اطالعات

تشخیص برخوردها

هماهنگی طراحی



27/50

سازه
LOD 
350

معماری
LOD 
350

تاسیسات 

مکانیکی
LOD 350

تاسیسات 

برقی
LOD 300

جهت توسعه مدل اطالعاتی(LOD)تعیین سطح جزئیات 
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درشدهیدهگنجانمدلعناصروجزئیاتسطح.باشندساختوتحلیلوتجزیهطراحی،برایمناس ابعادتمامشاملنیازصورتدربایدهامدل
.استشدهارائهاطالعاتتبادلکاربرگ

حداقل محدودهحداکثر محدودهسطح

LOA303میلیمتر1میلیمتر

سطح دقت، درستی و دسیپلینفاز
TOLERANCEمدل

اسناد طراحی و مدل سازی 
معماری

LOA40معماری

LOA40سازهمدل سازی سازه

LOA40مکانیکمدل سازی مکانیک

LOA40الکتریکمدل سازی الکتریک

مدلTOLERANCEسطح دقت، درستی و 
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ساختار ایجاد متن ها در پروژه•

ساختار وزن خطوط در فایل های پروژه•

الگوی خطوط فایل های پروژه•

سبک خطوط فایل های پروژه•

ارتفاع و وزن خطوط متن کامل در طراحی پروژه•

نسخه ها–فرمت ها –نرم افزارها-نیازهای فنی ساختاری•

ساختار نامگذاری فایل-ساختار مدل، فرمت ها و نسخه ها•

ساختار نامگذاری دید ها•

تعریف سیستم هماهنگی و اندازه گیری•

BIMو  CADتعریف استانداردهای•

.در این بخش تمامی موارد زیر جهت ایجاد یک ساختار یکپارچه در ابتدای پروژه تعریف می شود

ایجاد سایر ساختار های یکپارچه
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ابزار توسعهشرکت توسعه دهندهمحتوای مدلنام مدل

رویت سازهدانشگاه علم و صنعت...و جزییات میلکردها-قاب خمشی-دیوار حائل-اعضای بتنی سازهمدل سازه

(LOD 350)دیسیپلین سازه با سطح جزئیات مدلسازی
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ابزار توسعهشرکت توسعه دهندهمحتوای مدلنام مدل
تمامی -مشخصات المان ها-کدهای اطالعاتی-اجزای معماریمدل معماری

...اطالعات مورد نیاز و 
رویت معماریدانشگاه علم و صنعت

(LOD 350)دیسیپلین معماری با سطح جزئیات مدلسازی



33

شیوه دسته بندی عناصر در بخش مکانیکال 

(LOD 350)با سطح جزئیات مکانیکالدیسیپلین مدلسازی
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ابزار توسعهشرکت توسعه دهندهمحتوای مدلنام مدل

-ارانفضالب و آب ب-لوله ها و تاسیسات مکانیک و بهداشتیمدل معماری
...موتورخانه و 

MEPرویت دانشگاه علم و صنعت

(LOD 350)با سطح جزئیات مکانیکالدیسیپلین مدلسازی
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ابزار توسعهشرکت توسعه دهندهمحتوای مدلنام مدل

MEPرویت دانشگاه علم و صنعت...ها و ladderکابل ها و -تاسیسات برقی و کاندوئیت هامدل سازه

(LOD 300)دیسیپلین تاسیسات برقی با سطح جزئیات مدلسازی
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تمام دیسیپلین های پروژه (BIM)تکمیل مدل های اطالعات ساخت 
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انجام فرآیند تداخل یابی

BIMواحد 
شروع فرآیند

ایرادات جدید تازه  /تداخل
یافت شده یا قدیمی هنوز 

حل نشده در گزارش درج یا 
به روز رسانی می شوند

BIMواحد 

ایرادات به بح   /تداخل
گذاشته شده و شناسایی راه 
حل های احتمالی مطرح 

می شوند

BIMواحد 

 /گزارش مرتبط تداخل
ایرادات مورد نظر به روز 
رسانی شده و به مسئول 

ارسال می شود

تیم مسئول

ایرادات مورد نظر  /تداخل 
توسط تیم مسئول رفع شده 
و راه حل گزارش می شود

تیم مسئول

مدل بر اساس راه حل 
پیشنهادی تیم مسدول به 

روز رسانی می شود

تیم مسئول

انجام مجدد فرآیند تداخل 
یابی 

BIMتیم 
  ایرادات /آیا تداخل

رفع شده است 

بله

ایرادات مورد نظر  /تداخل 
رفع شده و در گزارش لحا  

می شود

BIMتیم 

انجام مجدد فرآیند تداخل 
یابی 

BIMتیم 

خیر

دیاگرام گردش کار رسیدگی و هماهنگ سازی تداخالت و ایرادات یافت شده

فرآیند شناسایی و برطرف نمودن تداخالت 
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Navisworks Manageمدل هماهنگ شده در نرم افزار 

فرآیند شناسایی و برطرف نمودن تداخالت 
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.انجام میشودTolerance0.01با Hardتمامی تداخل های 

بررسی تداخالتماتریس
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فرآیند شناسایی و برطرف نمودن تداخالت 

BIMشات شناسایی تداخالت ارسالی به کارفرما از طرف مشاور نمونه گزار
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د مورد  تداخالت، ابهامات و نواقص اطالعاتی شناسایی شد که با فرمت زیر به کارفرما ارسال ش45در حین فرآیند مدلسازی اطالعات ساخت پروژه 
.تا از هزینه ها و زمان دوباره کاری جلوگیری شود

در سازمان منطقه آزاد چابهار(BIM)پروژه پیاده سازی فرآیند مدلسازی اطالعات ساخت 

(99/07/16مورخ )ار تداخالت، ابهامات و نواقص اطالعاتی شناسایی شده در فرآیند مدلسازی اطالعات ساخت پروژه ساختمان اداری مرکزی سازمان منطقه آزاد چابه

زمان دوباره کاری توضیحات و هزینه ذخیره 
شده

هزینه یا تبعات
اجرای کار 

درصورت عدم 
توجه به مدل 

BIMسازی 

تصویر راه حل یا موارد  پیشنهادی مشکالت/ سواالت نام فضا ردیف

 coreهفته زمان 2
گیری و زمان اجرای 

دوباره هم به این 
زمان اضافه می 

.شود

گیری اشتباه coreدر صورت 
ده نیاز به تقویت بتن سوراخ ش

دارد که خود زمان و هزینه 
.اضافی را دربر می گیرد

36,144,000
تومان

یکمنفیطبقهسقفدراگر
جوابBOPارتفاعیکدباشد
.دهدنمی

ان می توان شی  لوله ها را می تو
کمتر کرد یا در سقف طبقه 

.همکف اجرا کرد

آیا جمع آوری آب باران در سقف 
طبقه همکف می باشد یا خیر  

طبقه منفی یک 11

روز تخریب2
روز اجرا2

.کل رایز باید عوض شود
تومان 11,75000

جابه جایی لوله
19,556,250

تومان

36,144,000
تومان

در صورت 
coreگیری

ایکلشاینکردنبرطرفبرای
یاوکردعوضرارایزرجایباید
اوردترپایینراارتفاعیکد

کلیه جمع آوری رایزر آب باران 
نی هنگام دو زانو کردن با تیر بت

.کلش پیدا می کند

طبقه منفی یک 12

فرآیند شناسایی و برطرف نمودن تداخالت 
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10با استفاده از نرم افزار لومیون ارائه و پرزنت مدل

پرزانتهو مدلسازی
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ساخت و توسعه مدل های 
اعمال ت ییرات  /مقدماتی

BIM در مدل

BIM واحد

ارسال درخواست اولیه با 
بروز رسانی خروجی کمیات 

مقادیر 

تیم متقاضی
آیا در خواست تایید شده شروع فرآیند

است 

بله

تخصیص زمان و تاید امکان 
انجام کار

BIMواحد 

بازیبنی و تاییدیه

کارفرما

بازیبنی و تاییدیه

BIMواحد 

خیر

خروجی کمیات و مقادیر 
ممکن نمی باشد

پروژه(BIM)کلی تحویل مدل جامع اطالعاتی دیاگرام
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مورد نیاز در چرخه عمر(LOI)ایجاد شناسنامه دیجیتال ساختمان با جزئیات اطالعاتی 
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QUANTIFICATION -برآورد اقالم و هزینه آنها

و برآورد پروژهمتره
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(زمان)چهارمبُعدمدلسازیکارگردشنمودار

آماده سازی برنامه 
زمانبندی اولیه پروژه

تیم پیمانکار

بازبینی و تاییدیه به 
تیم نظارت

کارفرما و مشاورین
آیا کلیت برنامه مورد شروع فرآیند

نظر تایید تیم نظارت 
می باشد 

خیر
بله

BIMواحد 

بازبینی و آنالیز برنامه 
زمان بندی پروژه 

کارفرما، مشاورین و تیم 
BIMمدیریت 

بروز رسانی برنامه زمان 
بندی پروژه

تیم پیمانکار

کارفرما و تیم مدیریت 
BIM

عدم نیاز به بروز رسانی 
مدل

مدل خروجی گرفته شده با 
تیم های مربوطه به 

اشتراک گذاشته می شود
و  BIMواحد 

 BIMتیم مدیریت 

بعدی  4بروزرسانی مدل 
بر اساس ت ییرات برنامه 

زمان بندی پروژه

BIMواحد 

اصالح برنامه زمان 
بندی پروژه

تیم پیمانکار

بعدی بر  4ساخت مدل 
اساس برنامه زمان 
بندی اولیه پروژه

آیا برنامه زمان بندی 
نیاز به ت ییرات دارد 

خیر

بله

آیا ت ییرات عمده و 
نیازمند لحا  در مدل 

بعدی است  4

خیر

بله

پایان فرآیند

جهت پایش بصری پیشرفت پروژهچهاربعدیمدلسازی
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ی
ت خروج

العا
اط

ت مرجع
العا

اط
روند

روش آنالیزگزارش هزینه

شروع فرآیند

تعیین اهداف هزینه

پیمانکار

 BIM  را برای شروع
تنظیم کنید

برای  BIMخروجی 
آنالیز ها

گسترش جدولی 
بررسی مقادیرمقادیر

بررسی روش ها برای 
ساخت مونتاژها

سازماندهی مقادیر 
برای داده هزینه

محاسبه هزینه ها از 
مقدار

 /بررسی هزینه ها
نتایج

پیمانکارپیمانکارپیمانکارپیمانکار

 /ترکی  احتمالی
مخارج کلی

پیمانکارپیمانکارپیمانکارپیمانکارپیمانکار

تخمین هزینهمقادیر اولیه برای آنالیز کردنبعدی 3مدل 

مدل برای آنالیز 
هزینه الزم است 

نتیجه ها قابل 
قبول هستند 

خیر

بله

خیر

بله

نتایج مطابق با اهداف 
هزینه است 

پایان فرآیند

خیر

بله

پیمانکار

ارزشیابی مقادیر و 
ترتی  هزینه ها

داده های هزینه

گردش کار جهت برآورد هزینه پروژهدیاگرام
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