
ازی  پیاده سازی سیستماتیک و فرآیند محور مدلس
اطالعات ساختمان در سازمان ها

میر علی خادم موسوی

یم شرکت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی توسعه فناوری بایابیم و مدیر ب

ایرانیانسازه سترگ 
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BIM
Building information modeling (BIM) is a process supported by various tools, technologies and contracts involving the generation and management of digital representations of physical 

and functional characteristics of places. Building information models (BIMs) are computer files (often but not always in proprietary formats and containing proprietary data) which can be 

extracted, exchanged or networked to support decision-making regarding a built asset. BIM software is used by individuals, businesses and government agencies who plan, design, 

construct, operate and maintain buildings and diverse physical infrastructures, such as water, refuse, electricity, gas, communication utilities, roads, railways, bridges, ports and tunnels.
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باالLODایجاد مدلسازی با 

پیاده سازی نرم افزار های مؤلف در سازمان به طور مثال رویت یا نویس ورک

پیاده سازی تمام سطوح بیم در سازمان
بعدی در سازمان و یا پروژه  nپیاده سازی 

آموزش بیم در تمام سطوح سازمان

آموزش نرم افزار و فرآیند در سازمان و یا پروژه 

شناخت نیاز های سازمان و رفع این نیاز ها به کمک بیم 

دستیابی به اهداف سازمان و اولویت بندی درست جهت پیاده سازی

نظر سنجی

پیاده سازی شده است؟پروژهیا سازمانچه زمان می توان گفت که مدلسازی اطالعات ساختمان در یک 



Beginning with End in Mind

مهندسی مجدد سازمان

تحلیل سازمان

شناخت سازمان

BS1192:2007 PAS1192:2013

تولید بیش از حد اطالعات معیوب و بی استفاده

ز این فناوری پردازش اطالعات بیش از حد فقط به دلیل این که با استفاده ا
.  امکانش وجود دارد

انتظار و جستجوی اطالعات
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انتخاب بهترین ابزار

نه از انتخاب بهترین گزیارائه ابزارهای مختلف جهت پیاده سازی
ابزارهای ارائه شده



د نظرشناخت طرفین، دالیل کالن روی آوری به بیم، مقدمات م
Kick of Meeting

ات از بیم سند پیش قراردادی جهت شناخت کارفرما، پیش فرض نبود اطالع
در بدنه مدیران تصمیم گیر

EIR

سند پیش قراردادی ارائه خدمات بیم در پروژه های شرکت
BEP

سند پسا قراردادی پیاده سازی بیم در سازمان های هدف
BIP

پایش عملکرد و نحوه پیاده سازی در سازمان ها
Monitoring

پنج قدم
جهت جلوگیری از نباید های مطرح شده
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شرکت خصوصی  

شرکت دولتی

پیاده سازی در دو سازمان متفاوت
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia 

bibendum nulla seda dos consectetur.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia 

bibendum nulla seda dos consectetur.



KICK of Meeting

کالنمدیران

میانیمدیران

اسیکارشنبدنه
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حوزه های شناخت

استراتژی سازمان باالدستی فرآیند کاری و پروسیجر ها زیر ساخت سخت افزاری زیرساخت نرم
افزاری سازمانی

انسانیتحلیل منابع 
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شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد

EIR

BEP

BIP

DATA ANALYSING

DATA MINING

REPORT

BIM PROJECT

DATA GATHERING

ORGANISATION PROCEDURE

KPIبرنامه عملیات و 
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مراحل انجام کار
Data Engineering

سامانه تحت وب تحلیل گر جهت سرعت
بخشی به جمع آوری اطالعات

استقرار پرسنل در سازمان هدف جهت 
شناسایی میدانی

ل آنالیز اطالعات بدست آمده و تهیه تحلی
مناسب

ژی تهیه گزارش جهت هم افزایی و نگارش استرات
BIPمنجر به سند 

Data Gathering

Data Mining

Data Analyzing

Report and  Strategy
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DG Web Application

Risk, Priority, Size

Project

سطح دانش درون سازمانی، مقاومت در کارها و تیپ
شخصیتی

HR

سنجش سخت افزاری
سخت افزار
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در سازمان مقاومت در برابر تغییرات
دولتی

همکاری آقایان

57%
همکاری بانوان

61%
براساس اطالعات بدست آمده 

40%
پیشرفت کار

افزایش دانش نسبت به نحوه عملکرد

BWMجلسات

بشناخت سازمانی جهت درگیری افراد مناس

فرآینددررتغییکمترینوهافعالیتباافرادمناسبپوشش
اجرائیهای

سیهماهنگی با مدیران و سطوح کارشنا

اندازچشموویژن

13



در سازمان مقاومت در برابر تغییرات
خصوصی

همکاری آقایان

93%
همکاری بانوان

100%
براساس اطالعات بدست آمده 

80%
پیشرفت کار

افزایش دانش نسبت به نحوه عملکرد

BWMجلسات

بشناخت سازمانی جهت درگیری افراد مناس

فرآینددررتغییکمترینوهافعالیتباافرادمناسبپوشش
اجرائیهای

سیهماهنگی با مدیران و سطوح کارشنا

اندازچشموویژن
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یپیاده سازی فرآیند ها در سازمان خصوص

ازمانمیزان امکان پیاده سازی سطوح مختلف بیم در س

درمقاومتکاهشباعثسازمانیبلوغنبودوسازمانجوانی
.شدمیتغییراتبرابر

مزایایوفرآیندباآشناییمیزانواسطهبهارشدمدیرانحمایت
داشتگیریچشمافزایشBWMجلساتدربیم
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پیاده سازی فرآیند ها در سازمان دولتی

ر سازمانمیزان امکان پیاده سازی سطوح مختلف بیم د

نوینهایروشپذیرشازمانعهافرآیندتثبیتوسازمانیبلوغ
شودمیکارشناسیسطوحدر

ورتصپذیرشبامتناسببایدسازماندرتغییراتسرعت
.پذیرد

.باشدمیاهمیتحائزبسیاربندیاولویت

0

20

40

60

80

100

بلوغ 
سازمانی

مقاومت 
در برابر 
تغییرات

جوانی 
سازمان

میزان 
آشنایی با 

فرآیند

حمایت مدیران 
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مقایسه دو سازمان

مقاومتوزیرساختهایحوزهدرخصوصیشرکت
شتدابیشترآمادگیپرسنلتغییراتبرابردر

پرسنلسنجینیاز
پیادهجهتبیشترآمادگیکالنمدیرانسطحدردولتیشرکت

داشترامتداینسازی

مدیرانسطحدر

0
20
40
60
80
100

بلوغ سازمانی مقاومت در برابر 

تغییرات

جوانی سازمان آیندمیزان آشنایی با فر ده حمایت مدیران از پیا

سازی بیم

نگاه سیستماتیک

خصوصی دولتی
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S

O

W

T

WEAKNESS
ارائه راهکار بر کاهش ضعف ها

OPPORTUNITY
بهره گیری از فرصت ها

STRONG

تمرکز بر نقاط قدرت سازمان

THREAT
کاهش اثرات تهدید ها

BIPشناخت سازمان هدف و تدوین استراتژی پیاده سازی 

BIM IMPLEMENTATION PLAN 18



راهنقشه

شناخت فرآیند های موجود
راتجهت کمترین تغیی

شناسایی مشکالت تأثیر گذار
جهت اولویت بندی

مدلسازی فرآیند ها
جهت تصمیم سازی انتخاب استاندارد مناسب،

ه بیممهندسی مجدد فرآیند ها با در نظر گرفتن پروس

BPMSتصویب و قراردادن در سیستم 

مانیتورینگ و به روز رسانی 
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Revit

Tekla

ArchiCAD

نرم افزار مولف

محدوده پروژه

منشور پروژه

امکانسجی

و برآوردمتره

گزارش برخوردها

هنرم افزارهای توسعه یافت

Navisworks

4D & 5D

AIM

انرژی و پایداری

خروجی های نقشه ای

CDE

LOD

LOD

LOD

LOD
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فرآیند خرید در سازمان خصوصی

55%

میزان پیشرفت فعالیت
یرشکست فرآیند ها به بیشترین سطح امکانپذ



خروجیورودی 
عرض اتصال پایین
حجماتصال باال

سایتفاصله از پایین
تیپ دیوارفاصله از باال
طولمصالح هسته

تصویرمصالح بیرونی
مساحتمصالح درونی

اطالعات حرارتیاطالعات دریافتی از کارفرما
ضریب انتقال گرمااطالعات ساخت

مقاومت حرارتیکارخانه سازنده
حجم حرارتیمدل
هزینه

وبسایت شرکت خریدار
ضریب انتقال حرارتی
ضریب گرمایی ویژه

چگالی

Emissivity

ویسکوزیته گاز
تراکم پذیری

ضریب انتقال آتش
ضریب سختی
ضریب جذب

اطالعات اجرا
کد نصب

توضیحات نصب



BPMS
A nine-step model enables companies to model, deploy and manage mission-critical business processes that span multiple 

enterprise applications and corporate departments. BPMS is usually used for less-mature processes to make them repeatable and 

reliable. The nine step approach includes:

• Create process mission

• Document process

• Document customer and process requirements

• Identify output and process measures

• Build process management system

• Establish data collection plan

• Process performance monitoring

• Develop dashboards with spec limits and targets

• Identify improvement opportunities
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روش انتخاب و تحلیل

Revise Meet Up
BIM 

Dimensi
on 

Value

Risk

Cost

Best Project CostBIM Value



نتیجه گیری

شناخت سازمانی کاهش مقاومت در برابر تغییرات مهندسی مجدد سازمان ایجاد ابزار مانیتورینگ



سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

جناب آقای مهندس حسن نیا
جناب آقای دکتر مقبلی
 طالبیدکتر جناب آقای
جناب آقای مهندس داداش زاده
جناب آقای مهندس منتظری

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

جناب آقای دکتر شکرچی زاده
جناب آقای دکتر حیدری

شرکت رکن سازه

جناب آقای مهندس میرزایی
جناب آقای مهندس وزیری
جناب آقای مهندس روزبه
جناب آقای مهندس محمدی

.  با تشکر از تمامی بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این مهم یاری نمودند


