
در پروژه هاي كوچكBIMپياده سازي 

اهللا نورزاييعصمت  دكتر

وپارسمدرس دانشگاه تهران 



توسعه يافته است BIMپياده سازي  متدولوژيو براي پروژه هاي بزرگ

BIM  ستند ، و با مرزهاي مشخص هبيني پيشقابل  ها پروژهبراين فرض بنا شده است كه هاي بزرگ  براي پروژه

.سازد مي پذير امكانو پيگيري آن بدون اعمال تغييرات قابل توجهي را  تفصيلي ريزي برنامهامكان 

از طرفی حجم باالی از پروژه های  صنعت ساخت را پروژه های کوچک تشکيل می دهند .

در بخش پروژه هاي كوچك بحث پياده سازي پروژه توسعه پيدا نكرده است

  .در پروژه های کوچک   پويايی محيط و عدم قطعيت زياد، تغيير در برنامه غيرقابل اجتناب است

.  مي تواند نقش مهمي در موفقيت اين پروژه ها ايفا نمايدBIMپروژه  هاي كوچك نقش مهمي در صنعت ساخت را بر عهده دارند
نسبت به پروژه  هاي بزرگ دارند BIMبا اين حال پروژه  هاي كوچك نياز به مدل هاي ساده تر از 



را می توان در مراحل  BIMفرايند  بستگی به نوع پروژه مورد نظر دارد BIMفرايند زمان بکارگيری 
:اين مراحل عبارتند از. مختلفی از چرخه حيات يک پروژه اعمال نمود

مرحله شناسايی پروژه
مرحله امکان سنجی

مرحله توسعه گزينه ها
مرحله طراحی کلی

مرحله انتخاب گزينه های و روشهای تدارکات يا ساخت
مرحله طراحی تفضيلی و طراحی اجزاء

مرحله پيش از ساخت
مرحله نگهداری و بهره برداری

مرحله بازنگری پس از اجرای پروژه

از منظر مرحله پياده سازي 



ضرر خالص

هزينه اجراي فرايند بيم 

صرفه جويي و کارايی فرايند بيم 

ميزان صرفه جويي کارايی فرايند بيم 

طراحي
مفهومي

مطالعات
اوليه

مطالعات
نهايي

طراحي
تفضيلي

ساخت بهره برداري

هزينه

طول عمر پروژه

در  جويياز لحاظ كارايي و صرفه و طول عمر پروژهBIMفرايند ارتباط 
)پروژه هاي بزرگ(هزينه
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BIMصرفه جويي ناشي از

BIMهزينه بكارگيري پ 

مطالعات مقدماتي بسط ايده طراحي اجرا

آماده سازي نقشه ها تغيير ابزار

آزمايش و تاييد صالحيت مجدد

عدم تغيير مهندسي تجديدنظر در اسناد

د  ازا ين نقطه به بع  BIMاجراي  
باعث زيان ميشود

نه
هزي

پروژه هاي كوچك



ارتباطات  و نقشها: از منظر مدل

بررسي تغييرات 
هزينه اي

بررسي تغييرات 
زمانبندي

بررسي تغييرات 
معماريطرح 

بررسي تغييرات سازه 
اي

BIMتیم 

نظارت عاليهكارفرما



مدیریت کیفیت 

پروژه

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت ایمنی پروژه

مدیریت زیست 

محیطی پروژه

مدیریت زمان پروژه

مدیریت یکپارچگی 

پروژه

مدیریت ارتباطات 

پروژه

فرايندها :از منظر مدل

مدیریت منابع انسانی 

پروژه

مدیریت تدارکات 

پروژه

مدیریت ریسک 

پروژه



مدل معماری
مدل  سازه
تاسيسات 

زمان 
هزينه 

کشف برخوردها 
انرژی 

بهره برداری و نگهداری

مدل هاي فني: از منظر مدل 
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پارتواصل : ساخت مدل

ايتاليايياقتصاددان : پارتو•

درصد افراد جامعه  20جامعه در دست  ماليدرصد منابع  80 كه رسيد نتيجه ايندر مطالعات خود به •
.است

مباحث؛  ديگربه  پارتوقانون  تعميم•
و درآمد حرفه اي فعاليت•
نتايجانجام شده و  فعاليت هاي•
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پارتواستفاده از اصل  اثرباها بر اساس ميزان  مدلساخت مدل 
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رديف آيتم RIP RAPكانال انتهايي كف حوضچه ديواره حوضچه ديواره شـوت كف شـوت كانال تقريب تبديل الوك سرريز اوجي

مقدار 
4714 6110 18653 3846 14428 7663 5798 3788

قيمت
2,302,757,888 2,984,694,674 9,111,867,390 1,878,745,616 7,047,982,775 3,743,324,924 2,832,284,733 1,850,412,999

مقدار 
146000 211000 558000 156000 500000 280000 487000 162000

قيمت
758,732,800 1,096,524,800 2,899,814,400 810,700,800 2,598,400,000 1,455,104,000 2,530,841,600 841,881,600

مقدار 
900 2700 5500 2400 3000 1440 2180 1880

قيمت
109,750,500 329,251,500 670,697,500 292,668,000 365,835,000 175,600,800 265,840,100 229,256,600

مقدار  1362 1010 5200 0 2185 2243

قيمت
932460267 691,457,817 3,559,980,840 0 1,495,876,565 1,535,295,193

مقدار  0 3050 0 0 7500 2000 9450 0

قيمت
556,093,995 0 0 1,367,444,250 0 364,651,800 1,722,979,755

مقدار 
82856.7 18700 126851

قيمت 1.899E+09 1,930,548,446 6,856,086,539 428,525,460 2,906,892,146 3,021,700,304

2,831,187,833 10,759,812,419 27,448,005,335 10,440,743,235 10,141,450,235 14,830,492,884
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  پارتوساده سازي مدل هاي منتخب بر اساس 



پيچيدكيساخت مدل بر اساس اثر اجرا نه افزايش 
از ساخت مدل به صورت اجراي ناشيتعيين دقيق اثرات كارآمد 

در پروژه دادهابه  دسترسيو  شناساييساخت مدل اوليه بر اساس سهولت 
)كنند مي، عمل منفياثرات  بعنوان كه(رو  پيششناسايي موانع و ابهامات موجود 

تعيين اهداف 
ازهاي هدف ني پاسخگوي ايباشد و ساخت تك مرحله  استراتژيككاربران باال و  برايهدف  جذابيت كههر اندازه 

گردند مي تكرارساخت مدل به دفعات مختلف  تدوامكاربران نباشد، 
روژهو محل هاي اثر مدل بر بخش هاي پ ذينفعاناز طريق شناسايي اهداف   منفيتبعات  كمتريناز  برخورداري

))تجربي(پارتواصل  تععينساخت مدل پس از  معيارهاي(  جذابيت معيارهاي



انتخاب نرم افزارهاي بر اساس اثر اجرا 
در دسترس بودن

قابليت هماهنگي به ساير بخش هاي مدل
سهولت كار با نرم افزار 
به نرم افزار اشناوجود نيروي متخصص 

كمتري دارد باگاستفاده از نرم افزارهاي كه قبال استفاده و 

معيارهاي انتخاب نرم افزار براي پروژه هاي كوچك



Autodesk Navisworks؛
Solibri Model Checker؛
Vico Office Suite؛
Vela Field BIM؛
Bentley ConstrucSim؛
Tekla BIMSight؛
Glue (by Horizontal Systems)؛
Synchro Professional و 
Innovaya.

)ز، برآورد و هزينه، آناليشبيه سازي(ساخت  نرم افزارهاي: انتخاب نرم افزار براي پروژه هاي كوچك



Autodesk Revit Architecture؛
Graphisoft ArchiCAD؛
Nemetschek Allplan Architecture؛
Gehry Technologies - Digital Project Designer؛
Nemetschek Vectorworks Architect؛
Bentley Architecture؛
4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD)؛
CADSoft Envisioneer؛
Softtech Spirit و 
RhinoBIM.

معماري نرم افزارهاي:هاي كوچك  پرويهانتخاب نرم افزار براي 



Autodesk Ecotect Analysis؛
Autodesk Green Building Studio؛
Graphisoft EcoDesigner؛
IES Solutions Virtual Environment VE-Pro؛
Bentley Tas Simulator؛
Bentley Hevacomp و 
DesignBuilder.
Sustainability Softwares

خودپايايي نرم افزارهاي: انتخاب نرم افزار براي پروژه هاي كوچك



Autodesk Revit Structure؛
Bentley Structural Modeler؛
Bentley RAM, STAAD and ProSteel؛
Tekla Structures؛
CypeCAD؛
Graytec Advance Design؛
StructureSoft Metal Wood Framer؛
Nemetschek Scia؛
4MSA Strad and Steel و 
Autodesk Robot Structural Analysis

سازه نرم افزارهاي: انتخاب نرم افزار براي پروژه هاي كوچك



Autodesk Revit MEP؛
Bentley Hevacomp Mechanical Designer؛
4MSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC + FineSANI؛
Gehry Technologies - Digital Project MEP Systems Routing و 
CADMEP (CADduct / CADmech)

تاسيساتي نرم افزارهاي: انتخاب نرم افزار براي پروژه هاي كوچك



Bentley Facilities؛
FM:Systems FM:Interact؛
Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD)؛
Onuma System و 
EcoDomus.
Facility Management Softwares

 گنجدنمی زمان در محدوده اين ....و نرم افزارهای ديگرافزارها معرفی کليه اين نرم

الت مديريت تسهي نرم افزارهاي: انتخاب نرم افزار براي پروژه هاي كوچك



مطالعه موردي 



ساختمان اداري 



مشكل  جمع آوري داده ها و اتصال ديتا بيس درراستاي شناسايي نشانه هاي
SQL Serverدر نرم افزار  مربوط به آن

 



مطالعه موردي
و ) پروژه ديتابيس كنترل( حال با توجه به گزارشات بدست آمده از واحد كنترل پروژه 

.  وجود هريك از اين نشانه ها احتمال وقوع مشكل را نمايش مي دهد

هوشمند سازي بيش از نياز

استفاده از نرم افزارهاي پيچيده
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Bim هاي كوچك تمركز بر مرحله بهره برداري  پروزهو آينده
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Bim مديريت شبكه اي و هوش مصنوعيهاي كوچك  پروزهو منافع براي



موانع كلي

محدوديت هاي ذهني و عدم اعتقاد به فوايد استفاده
ورود افراد غير متخصص 

وساماندهينبود يك مجموعه جهت پشتيباني 
نامه ها و قوانين اييننبود 

http://www.irbim.com/



موانع داخل پروژه 



عبور از پارادايم هاي ذهني

اين نه نطقه را چگونه مي توان با چهار پاره خط به هم متصل كرد؟



با تشكر از توجه شما


