
قتکاربرد مدل سازی اطالعات ساختمان در پروژه های اسکان مو
دکتر غزال راهب

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مهندس روزبه ترابیان اصفهانی

مسئول پیاده سازی بیم در شرکت ویما



پروژههایاسکانموقتدرشرایطبحران✓

بیمازدیدگاهمدیرپروژه✓

مدیریتپروژهازدیدگاهبیم✓

فضایانطباقمدیریتپروژهوبیم✓

چارچوبمدیریتپروژههایاسکانموقت،مبتنیبربیم✓

مثالیازیکفرآیندازمجموعهفرآیندهایمدیریتپروژه✓



شرایط حساس کشور از لحاظ رویارویی با مخاطرات طبیعی•

صنعتی سازی و اسکان موقت•

نقش مدیریت پروژه در تحقق اهداف اسکان موقت•

کاربردهای مدل سازی اطالعات ساختمان در مدیریت پروژه های اسکان موقت•

https://edition.cnn.com/2020/02/07/asia/wuhan-coronavirus-hospital-design-intl-hnk/index.html

پروژههایاسکانموقتدرشرایطبحران



:انتظارات مدیران پروژه های صنعتی سازی از بیم

بهبود فعالیت های مهندسی، طراحی بی عیب و نقص و ساخت پذیر•

عتی سازیافزایش سرعت تولید اطالعات مورد نیاز مدیریت پروژه با توجه به ماهیت تکرار پذیری صن•

افزایش کیفیت تولید کارخانه ای•

مدیریت هوشمند زنجیره تامین•

تسهیل نصب و اجرا•

کاربردهای بیم در فازهای مختلف پروژه•

بیمازدیدگاهمدیرپروژه



:وظایف مدیر پروژه در قبال بیم

ایجاد نقش ها، مسئولیت ها و امکانات مرتبط•

تسلط بر مفاهیم بیم و هم سو سازی فرآیندهای مدیریت پروژه با فرآیندهای بیم•

مدیریتپروژهازدیدگاهبیم

Royal Institute of Chartered Surveyors, “Building Information Modeling For Project Managers,” 2017.



مدیریتپروژهازدیدگاهبیم

PAS-1192-2



فضایانطباقمدیریتپروژهوبیم

: PAS1192-2« کلیه اطالعات پروژه چه در بسترBIMباست در یک های متداول میو چه اطالعات مربوط به روش
«  .واحد، مدیریت شوند( CDE)محیط تبادل اطالعات 



چارچوبمدیریتپروژههایاسکانموقت،مبتنیبربیم

:فرضیات پروژه های اسکان موقت

وجود سیستم های ساختمانی پیش ساخته در انبارها یا قابل تولید متناسب با نیاز پروژه•

رویکرد تدارک محور به علت ناشناخته بودن منابع در دسترس در زمان بحران•

آموزش افراد باالقوه برای مشارکت در اجرای پروژه های اسکان موقت•

حوزه های دانشی مدیریت یکپارچگی، محدوده، زمان، هزینه، منابع، کیفیت، تدارکات•



یمچارچوبمدیریتپروژههایاسکانموقت،مبتنیبرب



(فرآیندسفارشقطعات)مثالیازیکفرآیندازمجموعهفرآیندهایمدیریتپروژه

مدیر پروژه هماهنگ کننده هتامین کنند

دستور  - 
سفارش یک ق عه 
از برنامه منابع

کنترل - 
مشخصات سفارش

اصال  برنامه  - 
منابع

اطال  رسانی به  - 
مدیر پروژه

آماده سازی  - 
سفارش

ایجاد  زارش  - 
پایان کار

اطال  رسانی  - 
جهت انجا  

 فرایندهای بعدی

به روز رسانی  - 
 / برنامه منابع

شرو  کنترل 
کیفیت

شرو 
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آیا سفارش مورد تایید 
است 

خیر

مورد تایید است 

خیر

بله

بله

ر

مبتنیبرمدلسازی
پارامتریک

پردازندهوپایگاه
هاداده هایکاربریرابط

CDE



مثالیازیکفرآیندازمجموعهفرآیندهایمدیریتپروژه

مرحلهاول

تامین
کننده

هماهنگ
کننده

مدیرپروژه

تامینمشخصات درخواست

تامینمشخصات

ظرتایید سفارش ق عه مورد ن

تایید مشخصات فنی



مثالیازیکفرآیندازمجموعهفرآیندهایمدیریتپروژه

مرحلهدوم

تامین
کننده

هماهنگ
کننده

مدیرپروژه

ارسال سفارش ق عه

 زارش اتما  تامین

اطال  تکمیل تامین

بار ذاری مشخصات تامین در
CDE

اطال  تکمیل تامین




