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چکیده

یماتفاقپروژهازایمرحلههر در ومختلفعللومنابعازوبودهرایجبسیارایمسئلهعمرانیهایپروژهدر کاریدوباره
بویژهوعموضاین.باشدداشتهکیفیتوبرنامهتاخیراتوهاهزینهمانندمواردیرویبر توجهیقابلمنفیتأثیراتکهافتد

قالهمانجامازهدف.داشتخواهددنبالبهزمانیومالیناپذیر جبرانخساراتوبودهتر بحرانیمقیاسبزرگهایژه.پرودر 
هایپروژهدر هاکاریدوبارهازناشیکار حجمکاهشدر ساختماناطالعاتمدلسازیهایقابلیتمهمترینبررسیحاضر،
اصلیعامل6درقابلیت34آنها،رواییوپایاییتحلیلوعواملمهمترینشناساییازپسکهباشدمیعمرانیمقیاسبزرگ

انجاموSPSSدرهادادهتحلیلازپسوگرفتفرار جامعهکارشناساناختیار در (لیکرتطیفطریقاز)پیمایشیبصورت
دادنشاننتایج.شدشناساییهاقابلیتمهمترینفریدمن،ناپارامتریکآزمونواسمیرنوفکلموگروفآماریهایآزمون

نرمیریکارگبه"و"بصریدیدونمایشپیشایجادامکان"و"پروژهسایتومحیطازبصریتجسمایجادامکان"هایقابلیت
انامک "و"پروژهاجرایوطراحیفرآینددر چشمپوشیقابلخطاهایحداقلدریافتجهتطراحیپیشرفتهودقیقافزارهای

"روژهپاقتصادیبرآوردومالیمدیریت"و"زیستمحیطبافضاسازگاریایجادراستایدر بازسازیجهتطراحیتجسمایجاد
قابلیتبینراششمتااولهایرتبهترتیببه21.95و23.08و24.28و24.49و25.49و26.5فریدمنمیانگینمقدار با

.اندکردهکسبمقیاسبزرگهایپروژههایکاریدوبارهکاهشدر BIMهای



مقدمه

ها،نقصضایعات،تغییرات،مانندآیدوجودبهمختلفیمنابعازتواندمیمقیاس،بزرگعمرانیهایپروژهدر کاریدوباره
هایروهگدر پروژهبامرتبطعواملدر ریشهکه...وهاانطباقعدموکیفیتیانحرافاتدیگر وحذفیاتها،شکستاشتباهات،
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.دهدمینمایشيكديگر باآنهاهوشمند
ازناشیکار حجمکاهشدر BIMهایقابلیتمهمترینبررسیبهتحلیلی-توصیفیهایروشازاستفادهبامقالهایندر 

.شودمیپرداختهعمرانیمقیاسبزرگهایپروژهدر هاکاریدوباره



تاثیر دوباره کاری ها در اجرای پروژه های بزرگ مقیاس

رایبفازمستعدترینتفصیلیطراحیفاز.داردوجودکاریدوبارهوتغییر احتمالپروژهحیاتچرخهتمامدر
استفازاینبهمربوطتغییراتاکثر منشاءوعلتواستتغییرات

مهمترین موارد در رابطه با دوباره کاری در فازهای مهم یک پروژه عمرانی 
مرحله محتمل در 

دوباره کاری

ریشهعوارض

مکانیرتغیظرفیت،تغییرفرآیند،تغییراولیهمطالعات

هزینهوزمانافزایشوپروژهسایت
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هزینه
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راییاجاشتباه،دلیلبهها،نقشهتغییراتتفصیلیطراحی

ساتتاسیسازه،تغییراتتناقض،نبودن،
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کمبودهامسائل،اجرا،وساختمرحلهدراجراوساخت

دهشبارزقبلمراحلبهمربوطمشکالتو

نایدرقبلیمراحلمنشاءباتغییراتو

کندمیبروزمرحله

قراردادها،قادانعدرضعففنی،دانشنداشتنوتجربگیبیدلیلبهتفصیلیوپایهطراحیضعف

فعالمواد،کنترلوتدارکاتضعفها،افتادگیقلمازسازندگان،واجراییکادرتجربگیبی
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پروژهپیچیدگیوافزایش



(  BIM)اطالعات ساختمان مدل سازی 

بیانوساختمانیکازبعدیسهدیجیتالشلکیکایجاداولدرجهدر BIMسیستممفهوم❑
سراسر در پروژهیکسازوساختوطراحیمجازیعملکردوفرایندواستآنذاتیهایویژگی
.گیردمیبر در راپروژهآنحیاتچرخه

بعدیسهفیزیکیماهیتبودندارابر عالوه،BIMسیستمیکدر شدهدادهنشانطراحیعضوهر ❑
همراهبهخودباراساختمدیریتمختلفوظایفوهافعالیتبهمربوطاطالعاتازایآرایهآن،
مرحلهشاملآنپایانتااولیهمراحلازپروژهحیاتچرخهلکبهمربوطاطالعات،این.دارد

راهنصب،وساختتدارکات،دومواولمرحلهمطالعاتمفهومی،طراحیتاتوجیهیمطالعات
.باشدمیپروژهپایانحتیوبرداریبهرهدورهاندازی،

❑BIMباشدمیفناوری(3)وسازمان(2)فناوری،(1)یعنیاصلیبعدسهشامل

BIMتوازن بین سه بعد فناوری، فرآیند و سازمان در پیاده سازی 



پیشینه تحقیق

BIMهایقابلیتوعمرانیهایپروژهدر هاکاریدوبارهخصوصدر تحقیقاتادبیاتمهمترین❑
شرحسال(/ان)محققردیف

هابررسی دالیل تاخیر و دوباره کاری های در پروژه ها با توجه به کاری شرایط سنتی حاکم بر قراردادها و پروژه2003اوده و باتاینه، 1
در طراحی های پارامتریک( BIM)بررسی نقش سیستم مدلسازی اطالعات ساختمان 2003ساالزار و همکاران، 2
بررسی دوباره کاری و افزایش حجم کار به معناي فراتر رفتن زمان از تاریخ مقرر در پروژه های ساخت2007حجی، عصاف و ال3
در پروژه های ساختBIMبررسی قابلیت های کاربردی استفاده از سیستم 2008کیمل، 4
بررسی و ارزیابی مهمتریت راهکارهای مدیریتی جهت کاهش دوباره کاری ها در پروژه های ساخت و ساز2008هندریکسون و آئو، 5
(پل ها: مطالعه موردی)در ساخت پل های زیربنایی BIMارزیابی کاربرد 2010مرزوک و همکاران،6
سمباسیوان و همکاران، 7

2010

های ساختمانیمهمترین دالیل ایجاد کننده دوباره کاری در پروژهارزیابی و شناسایی 

عدی با ارائه تئوری جدیدی جهت ادغام مستندات دو بعدی موجود در ساختمان های متداول و تبدیل آنها به مستندات سه و چند ب2013یوآن و یان، 8

BIMاستفاده از 
کاری ها مشکالت مدیریتی در قراردادهای صنعت ساخت و ساز در کشور لیبی با تمرکز بر بحث تاخیرات زمانی و دوباره2016تومی و همکاران، 9

در پروژه
در کشور تایوانBIMطراحی ساختمانی بر اساس تکنولوژی 2016سای جای و تایبینگ، 10
در صنعت ساخت و سازBIMفراهم سازی امکان استفاده از مدل 2017وانگ و همکاران، 11
و همچنین پیش نیازهای الزم برای آینده این تکنولوژی در صنعت BIMبررسی و ارزیابی ادبیات فنی موجود درخصوص 2017ولک و همکاران، 12

ساخت و ساز دنیا
هاي عمرانیبررسی عوامل مستقیم و غیرمستقیم افزایش زمان و کاهش هزینه در پروژه1388محفوظی، 13
بررسی عوامل تأخیر پروژه هاي عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تأخیر1388نوري و فرجی، 14
هاي ناشي از آن و ارائه راهكارهاي مناسب در استان گلستانها و هزینهبررسي علل طوالني شدن پروژه1393شاکری و همکاران، 15
صمیم پی و سقط فروش، 16

1395

(BIM)مطالعه و بررسی بهبود روند ساخت پذیری پروژه های ساخت و ساز کشور با استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان

در صنعت ساخت و سازBIMبررسی مزایا و چالش های 2017غفاریان و همکاران، 17
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معرفي قابلیت های جمع آوری شده 

عوامل 
مرتبط

با 
منابع 
انسانی

(A)

جهت کاهش دوباره کاری BIMکارکنان حرفه ای اجرای پروژه با 1
(Salazar, Polat, 2003  )
(Manning, Messner, 2007  )

A1

(  Kumar, Mukherjee, 2009)سانیتوانایی کنترل دیجیتالی پیشرفت پروژه بدون حضور نیروی ان2
(Harty, Throssell, Jeffrey, 

2010  )

A2

 ,Mehmet, Hergunsel)استفاده از تجربه کارکنان پروژه جهت کاهش دوباره کاری 3
2011  )

A3

A4(  Yuan, Yan, 2013)هماهنگ سازی ارکان پروژه در مراحل شروع پروژه4
رآیند الزام به آشنایی و کاربرد تکنولوژی نوین و پیشروی بموقع با ف5

اجرای پروژهبا لحاظ کردن 
رضایی و سقط فروش، )

1395  )
A5

ن بهره گیری از توان اجرایی مدیران ارشد پروژه و کاهش تنش های میا 6
A6(  ۱۳۹۴عظمتی، جواهرپور، )ارکان مختلف پروژه

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2009614611_Russell_Manning
https://www.researchgate.net/profile/John_Messner2


معرفي قابلیت های جمع آوری شده 

عوامل 
مرتبط 

با 
مسائل 

فنی
(B)

ناد ایجاد مدلهای سه و چند بعدی به صورت یکپارچه جهت مستندسازی کلیه اس7
مناقصه طرح

(Marzouk, 
Hisham, 2010  )

B1

 ,Yalcinkaya)کاربرد مدیریت ریسک جهت کنترل ریسک های مرحله طراحی تا اجرا8
2014  )

B2

ش آمده تصمیم گیری بموقع مدیریت در راستای تغییرات به منظور حل مشالت پی9
 ,Sy-Jye)در مراحل مختلف پروژه با استفاده از داده های سه بعدی

Taibing, 2016  )
B3

ا با تحلیل پیچیدگی های پروژه و مراجعه به محل دقیق تغییرات و دوباره کاری ه10
 ,Ding, Zhou)استفاده از نقشه های چندبعدی

Akinci, 2014)
B4

امکان ایجاد تجسم بصری از محیط و سایت پروژه جهت بازبینی سیستم 11
(  1394ستوده، )تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و جاگذاری تجهیزات

B5

نه امکان درنظرگیری فاکتورهای موثر بر مصرف انرژی در چرخه حیات پروژه و بهی12
سازی انرژی با در نظر گرفتن دوباره کاری ها

(Khoshnava, 
Ahankoob, 

2013  )

B6

امکان تجسم طرح و بهینه سازی طراحی در حین اجرای پروژه و لحاظ کردن 13
تصمیمات بهینه در راستای کاهش دوباره کاری ها در هر مرحله 

(Marzouk, 
Hisham, 2010  ()
Davies, Harty, 

2013  )

B7

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580512002191#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580512002191#!


معرفي قابلیت های جمع آوری شده 

عوامل 
مرتبط

با 
مسائل
زیست
محیط

ی
(C)

ا امکان ایجاد تجسم طراحی جهت بازسازی در راستای ایجاد سازگاری فضا ب14
محیط زیست همچون تعبیه فضاهای تهویه طبیعی

(Kymmel, 
2008  )

C1

راحی و امکان کنترل بهره گیری از مصالح سازگار با محیط زیست در فرآیند ط15
فراهم نمودن تجهیزات 

(Wang, Wang, 
Wang, 2017  )

C2

ی نقش بهره گیری از رویکرد بومی گرائی و حفظ کالبد فضا در ارتباط با ایفا16
محیط در راستای تحقق اهداف کاربران از شروع طراحی

(Volk, Stengel, 
2004  )

C3

امکان ایجاد فضاهای عملکردی در راستای بهره گیری از انرژی های 17
تجدیدپذیر در تامین سیستم گرمایش و سرمایش داخلی فضا

(Jung, 2004)C4

م امکان ایجاد تجسم بصری از محیط و سایت پروژه جهت بازبینی سیست18
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و جاگذاری تجهیزات

C5(  1394ستوده، )

امکان ایجاد تعامل ارکان مختلف پروژه درخصوص بازیافت مصالح و 19
تجهیزات مستعمل و تعیین مکان پسماند زیست محیطی مطلوب 

(Merschbrock, 
Munkvold, 

2015  )

C6

عوامل 
مرتبط

با 
مسائل
مدیری

ت 
دانش

(D)

انتقال اطالعات طراحی در مراحل مختلف اجرای پروژه به ارکان پروژه در 20
صورت پیچیده شدن فرآیند اجرا و حصول مسیر درست فرآیند پروژه

(Ding, Zhou, 
Akinci, 2014  )

D1

مستندسازی دیجیتالی مدارک، قراردادها، ، نقشه ها، دستورکارها، 21
برای کاربرد در پروژه های آتی... دستورالعمل ها، هزینه و زمان و 

(Merschbrock, 
Munkvold, 

2015( )Jung, 
2004  )

D2

یجاد بهره گیری از تجارب تخصصی گذشته در زمینه بهسازی فضا و امکان ا22
تغییرات در راستای کاهش دوباره کاری با استفاده از تجارب هر مرحله 

پیشرفت پروژه

(Merschbrock, 
Munkvold, 

 ,Yuan)و (2015
Yan, 2013  )

D3



معرفي قابلیت های جمع آوری شده 

عوامل 
مرتبط

با 
مسائل

وتکنول
ژیکی
(E)

به کارگیری نرم افزارهای دقیق و پیشرفته طراحی جهت دریافت حداقل 23
خطاهای قابل چشمپوشی در فرآیند طراحی و اجرای پروژه

(Merschbrock, 
Munkvold, 2015  )

E
1

مکان استفاده از روند پیش ساختگی ئ تعیین دقیق محل قرارگیری آنها و ا24
ایجاد جابجایی بر مبنای تحلیل انرژی

(Harty, Throssell, 
Jeffrey, 2010  )

E
2

هایی با بهره گیری از تکنولوژی تحلیل انرژی در فرآیند طراحی و توسعه مدل ن25
ایجاد سعی و خطا در راستای بهینه سازی طرح و رسیدن به طرح مطلوب

بازسازی فضا

(Mehmet, Hergunsel, 
2011( )Yuan, Yan, 

2013  )

E
3

امکان ایجاد پیش نمایش و دید بصری از نحوه جاگذاری و چیدمان 26
تجهیزات و تاسیسات مختلف مورد نیاز در فضاها و تحلیل های مختلف

تکنولوژیکی جهت از بین بردن دوباره کاری ها 

(Khoshnava, Ahankoob, 
 ,Davies, Harty)و( 2013

2013  )

E
4

توسعه بهره گیری از تکنولوژی بام و نمای سبز در راستای دستیابی به اهداف27
پایدار در فرآیند تجهیز و بازسازی فضاها

(Jung, 2004  )E
5

دد انرژی در تجهیز و بازسازی مج-تکنولوژی مربوط به ایجاد فضاهای صفر28
ت فضاها و امکان مقایسه درجه انرژي بر اساس استانداردهاي سازمان حمای

از محیط زیست

(Khoshnava, Ahankoob, 
2013  )

E
6
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معرفي قابلیت های جمع آوری شده 

عوامل
مرتبط

با
مسائل
اقتص

ادی
(F)

تخمین دقیق هزینه های طراحی، تجهیز، اجرا و تحلیل انرژی و توالی زمان29
در طول چرخه حیات پروژه جهت جلوگیری از دوباره کاری ها 

(Harty, Thross
ell, Jeffrey, 

2010  )

F1

ش از بین رفتن هزینه های دوباره کاری پیش آمده پروژه به دلیل امکان پی30
BIMبینی حاالت مختلف طرح نهایی پروژه در نرم افزارهای 

(Sy-Jye, 
Taibing, 2016)

F2

های طرح درخصوص تامین هزینه های آموزشی افراد کلیدی کاهش هزینه31
نسبت به سیستم های سنتی BIMپروژه در راستای آشنایی با 

(Ding, Zhou, 
Akinci, 2014  )

F3

کاهش هزینه های سرعت گزارش گیری، بررسی وضعیت تاخیرات و دوباره32
کاری ها در اجرای پروژه با دیجیتال سازی مستندات

(Yuan, Yan, 
2013  )

F4

گرفتن مدیریت مالی و برآورد اقتصادی پروژه اصالح و بازسازی فضا با در نظر 33
کلیه پارامترهای هندسی برای فضای بهینه 

(Sy-Jye, 
Taibing, 2016)

F5

انعطاف پذیري طرح پروژه درخصوص حذف و اضافه شدن هزینه های ناشی34
از تغییرات و دوباره کاری های ناخواسته به وجود آمده 

(Kymmel, 
2008

 ,Davies)و ( 
Harty, 2013  )

F6
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تحلیل اطالعات جامعه آماری و روايي و پايايي 

درصد فراوانیفراوانیمؤلفهپارامتر
سابقه کار 
پروژه عمرانی

25سال5کمتر از 
1845سال15تا 5

1845سال25تا 15
25بيش از 
سال

25
تجربه کاری 
در حوزه 

پروژه بزرگ 
مقیاس

12.5سال2کمتر از 
1127.5سال5تا 2بین 

10تا 5بین 
سال

1537.5
10بیشتر از 
سال

1332.5
ی میزان آشنای

BIMبا 
615کم

1025متوسط
2460زیاد

شناختی خبرگانجمعیتفراوانی پارامترهای

Reliability Statistics
RαTotal = 0.897Number of Items = 

44
RαCVRعامل اصلی

A0.7440.69
B0.8270.76
C0.7610.705
D0.8150.74
E0.7970.714
F0.78320.625

تحليل روایی و پایایی



تحلیل داده ها به روش آمار توصیفي و استنباطي

آزمون فریدمن K-Sآزمون  کشیدگی چولگی واریان
س

انحراف 
استاندارد

میانگی
ن

عامل فرعی
رتبه 
نهایی

رتبه 
میانگین

سطح 
معناداری

آماره آزمون 
Z

34 8.18 0.008 1.663 0.181 0.535 0.815 0.90263 2.575 A1

18 16.94 0.024 1.485 0.16- 0.41- 0.974 0.98677 3.525 A2

27 13.62 0.022 1.502 0.063 0.805- 0.746 0.8638 3.15 A3

14 19.24 0.001 2.003 0.455- 0.177 0.384 0.61966 3.775 A4

11 20.68 0.049 1.351 1.239- 0.13 0.584 0.76418 3.925 A5

21 14.65 0.028 1.459 0.585 0.589- 0.82 0.90547 3.275 A6

17 18.44 0.05 1.352 0.83- 0.065- 0.82 0.90547 3.725 B1

22 14.31 0 2.222 0.298 0.373 0.379 0.6155 3.325 B2

33 8.55 0.004 1.755 0.92- 0.331 0.677 0.82275 2.7 B3

9 21.36 0.021 1.509 1.076- 0.039 0.538 0.73336 3.975 B4

20 15.45 0.016 1.559 1.372 0.509- 0.605 0.7779 3.4 B5

28 13.31 0.011 1.607 0.492- 0.015 0.574 0.75786 3.2 B6

7 21.91 0.012 1.599 0.959- 0.073- 0.51 0.71432 4.05 B7



تحلیل داده ها به روش آمار توصیفي و استنباطي

آزمون فریدمن K-Sآزمون  کشیدگی چولگی واریانس انحراف 
استاندارد

نمیانگی عامل 
رتبه نهاییفرعی رتبه میانگین سطح 

معناداری
Zآماره آزمون 

4 24.28 0.005 1.728 0.025- 0.804- 0.654 0.80861 4.25 C1
24 13.86 0.005 1.737 0.275- 0.023- 0.512 0.71567 3.275 C2
25 13.8 0.008 1.658 0.296- 0.134 0.615 0.78406 3.275 C3
8 21.45 0.001 1.9 0.383 0.586- 0.613 0.78283 3.95 C4
1 26.5 0 2.09 0.395- 0.737- 0.408 0.63851 3.72 C5
23 14 0.041 1.396 0.973- 0.35 1.064 1.03155 3.55 C6
31 12.71 0.003 1.826 0.012- 0.357 0.61 0.78078 3.64 D1
10 21.14 0.001 1.916 0.281 0.371- 0.51 0.71432 3.075 D2
13 19.79 0.009 1.643 0.871- 0.215 0.49 0.69982 3.76 D3
3 24.49 0 2.462 0.02- 0.205 0.281 0.53048 3.62 E1
16 18.61 0.011 1.611 0.879- 0.401 0.5 0.70711 3.5325 E2
30 12.76 0.028 1.46 1.068- 0.246- 0.541 0.73554 3.61 E3
15 19 0.037 1.411 0.644- 0.138- 0.769 0.87669 3.6803 E4
28 13.31 0.019 1.522 0.984- 0.325- 0.523 0.72324 3.125 E5
32 12.26 0.031 1.445 1.129- 0.165- 0.554 0.74421 3.105 E6
12 20.54 0.004 1.761 0.193- 0.228- 0.554 0.74421 3.732 F1
6 21.95 0.008 1.663 0.018 0.611- 0.692 0.83166 2.774 F2
19 15.55 0.087 1.252 1.114- 0.034- 1.302 1.14102 3.631 F3
2 25.49 0.002 1.888 0.722- 0.612- 0.49 0.69982 3.103 F4
5 23.08 0 2.097 0.19- 0.057- 0.369 0.60712 3.003 F5
25 13.8 0.026 1.474 0.669- 0.13- 0.603 0.77625 3.04 F6



تحلیل داده ها به روش آمار توصیفي و استنباطي
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يافته ها
منابعبامرتبطعوامل(1)شاملاصلیعامل6مطالعات،انجامزاپستحقیقهدفبهدستیابیبرای✓

مسائلبامرتبطعوامل(3)،(زیرعامل7دارای)فنیمسائلبامرتبطعوامل(2)،(زیرعامل6دارای)انسانی
(5)،(زیرعامل3دارای)دانشمدیریتمسائلبامرتبطعوامل(4)،(زیرعامل6دارای)محیطیزیست
6دارای)اقتصادیمسائلبامرتبطعوامل(6)،(زیرعامل6دارای)تکنولوژیکیمسائلبامرتبطعوامل

.شدبنديدستهوشناسایی(زیرعامل
شدهشناساییهایقابلیتکهدادنشانSPSSافزارنرمدر K-Sآماریآزمونبافرضیاتتحلیلنتایج✓

.باشندمیغیرنرمال
ناساییشمواردمهمترینزیر هایقابلیتکهدادنشانفریدمنرتبه بندیآزمونازاستفادهبامواردمهمترین✓
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تجهیزاتجاگذاریوالکتریکیومکانیکیتاسیساتسیستمبازبینیجهتپروژهسایتومحیطازبصریتجسمایجادامکان▪
بینازهتجتکنولوژیکیمختلفهایتحلیلوفضاهادر نیازموردمختلفتاسیساتوتجهیزاتچیدمانوجاگذارینحوهازبصریدیدونمایشپیشایجادامکان▪

هاکاریدوبارهبردن
پروژهاجرایوطراحیفرآینددر چشمپوشیقابلخطاهایحداقلدریافتجهتطراحیپیشرفتهودقیقافزارهاینرمکارگیریبه▪
طبیعتتهویهفضاهایتعبیههمچونزیستمحیطبافضاسازگاریایجادراستایدر بازسازیجهتطراحیتجسمایجادامکان▪
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BIMافزارهاینرمدر پروژهنهاییطرحمختلفحاالتبینیپیشامکاندلیلبهپروژهآمدهپیشکاریدوبارههایهزینهرفتنبیناز▪
مرحلههر در هاکاریدوبارهکاهشراستایدر بهینهتصمیماتکردنلحاظوپروژهاجرایحیندر طراحیسازیبهینهوطرحتجسمامکان▪
فضاداخلیسرمایشوگرمایشسیستمتامیندر تجدیدپذیر هایانرژیازگیریبهرهراستایدر عملکردیفضاهایایجادامکان▪
چندبعدیهاینقشهازاستفادهباهاکاریدوبارهوتغییراتدقیقمحلبهمراجعهوپروژههایپیچیدگیتحلیل▪
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کردنلحاظپروژهبااجرایفرآیندبابموقعپیشرویونوینتکنولوژیکاربردوآشناییبهالزام▪
هاکاریدوبارهازجلوگیریجهتپروژهحیاتچرخهطولدر زمانتوالیوانرژیتحلیلواجراتجهیز،طراحی،هایهزینهدقیقتخمین▪
پروژهتپیشرفمرحلههر تجاربازاستفادهباکاریدوبارهکاهشراستایدر تغییراتایجادامکانوفضابهسازیزمینهدر گذشتهتخصصیتجاربازگیریبهره▪
پروژهشروعمراحلدر پروژهارکانسازیهماهنگ▪
انرژیتحلیلمبنایبر جابجاییایجادامکانوآنهاقرارگیریمحلدقیقتعیینئساختگیپیشروندازاستفاده▪
طرحمناقصهاسنادکلیهمستندسازیجهتیکپارچهصورتبهبعدیچندوسهمدلهایایجاد▪
انسانینیرویحضور بدونپروژهپیشرفتدیجیتالیکنترلتوانایی▪
سنتیهایسیستمبهنسبتBIMباآشناییراستایدر پروژهکلیدیافرادآموزشیهایهزینهتامیندرخصوصطرحهایهزینهکاهش▪
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