
BIMموانع و چالش های حقوقی پیاده سازی 

جواد حمیدی

BIMمدیر -هم بنیان گذار شرکت تات بیم



BIM مشوق یک کار تیمی و تجمیعی



BIMمشکالت و مسائل مربوط به مالکیت معنوی و قانونی در 

چه کسی مالک اطالعات است؟•

را دارد؟ BIMچه کسی حق کپی رایت مدل •

چه کسی حق استفاده از مدل را دارد؟•

چه کسی حق ایجاد تغییر در مدل را دارد ؟•

طا چه کسی مسئول مشکالت به وجود آمده در پی  وجود خ•

در مدل دیجیتال می باشد ؟



,BIMمالکیتی در کشور های پیشرو در بررسی قوانین



حق استفاده از این دولت و سازمان هاآیا ! مالک مشخص شد

را دارند ؟ BIMاطالعات و مدل 



رای می توانند حق کپی رایت مدل را ب.... آیا مشاور، طراح،پیمانکار

خود حفظ نمایند ؟



BIMاز لحاظ دسترسی به اطالعات نقش های تعریف شده 

•MODEL AUTHOR

•MODEL USER

•MODEL OWNER

•ORGANIZATIONS

•GOVERNMENTS 



BIMدر سایبریمشکالت 



:تهدید های سایبری بطور کلی سه دسته هستند 

ن در طول زما-باجگیری و خرابکارانه1.

طراحی و ساخت

در طول طراحی و ساخت-جاسوسی2.

به دسترسی-خرابکارانه و جاسوسی3.

در طول بهره  BIM-FMسیستم 

برداری



نیز مشکالت سایبری وجود داشت ؟CADآیا در سیستم 



در چه ساختمان هایی باید تمهیداتی در این مورد اندیشید

زندان ها•

دادگاه•

کالنتری ها•

ساختمان های نظامی•

بانک ها•

پل ها•

.....و •



این مسئله چیست ؟راه حل 

ISO 19650-5استاندارد 1.

دیتابیس های چند الیه ای مانند 2.

structshare.com

و BEPتدوین درست و صحیح اسنادی همچون 3.

BIM PROTOCOL

BIG ROOMاستفاده از4.





بودن نقشه های طراحاجراییعدم 



در فاز های مختلف در ارتباط با کاهش دعاوی BIMتاثیر 

مناقصه 



در فاز های مختلف در ارتباط با کاهش دعاوی BIMتاثیر 

امکان سنجی طرح 



در فاز های مختلف در ارتباط با کاهش دعاوی BIMتاثیر 

فاز ساخت



در فاز های مختلف در ارتباط با کاهش دعاوی BIMتاثیر 

تخریب



(راحتی در انتهای کار)اصالح و پیدا کردن ایراد در ابتدای کار



ممنون از توجه شما


