
BIMچالشهاوتجربیاتپیادهسازی
درپروژههایآبوآبفا

:حاضرین جلسه نمایندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت آب منطقه ای تهران

شرکت آب و فاضالب کشور، تهران،البرز

شرکت الر، مهارآب عمران گستر



طرح کلی

نوین در پروژه ها–رویکرد سنتی ❖

بیم در طراحی پروژه❖

o ابنیه–بیم در پروژه های خطی

o تصاویرماهواره ای،–موجود مدل سازی وضعیت

فتوگرامتری، اتوکد

oمسیریابی بهینه در پروژه های خطی

oبرخورد اجزا–( تداخالت نرم)بهینه سازی فضا

oواقعیت مجازی

بیم در مرحله ساخت❖

oبرآورد زمان هزینه به روش سنتی

o سه بعدی هزینه و زمان در مدل یکپارچگی(4D-5D)

o داشبورد آنالین کنترل پروژه

بیم در مرحله بهره برداری❖

o شش بعدی پروژهمدل

o بستر وبیکپارچگی اطالعات پروژه در

o (شناسنامه فنی ساختمان)بعدی اطالعات مدل سه

o از بارکد جهت تغییر اطالعات المان هااستفاده

کلیدی عملکردشاخص های ❖

سرمایهبازگشت ❖

چالش های پیاده سازی در سازمان ها❖



مشکالت متداول-نوین در پروژه ها-رویکرد سنتی

استفاده از نقشه های دو بعدی❖

عدم یکپارچگی نقشه ها❖

نقشه هادرعدم وجود اطالعات ❖

وجود تناقض بین نقشه های مختلف❖

هناکارامدی فرآیند کنترل زمان و هزین❖

عدم یکپارچگی مراحل طراحی، اجرا و ❖

بهره برداری



مشکالت متداول-هانوین در پروژه -رویکرد سنتی

تجسم پروژه در نقشه های دوبعدی❖

نیستبه راحتی امکان پذیر 

ناااهمخوانی بخش هااای مختلااف و ❖

تعارضات نقشه ها و عدم هوشمندی 

نقشه ها

عاادم یکپااارچگی نقشااه هااا و ❖

اطالعات المان های پروژه

افاازایش دوباره کاری هااا در زمااان ❖

پروژهاجرای 



راهکارپیشنهادی-هانوین در پروژه -رویکرد سنتی

استت کته بتین پاروژه بانک اطالعاات مدل اطالعاتی ساختمان یک ❖

ا ذی نفعتتان پتتروژه اشتراا گهاشته شتتده و منبعتتی قابتت  اعتمتتاد و اتکتت

مادیران درطاول تصمیم  سازیفرآیند یکپارچهبه کمک برای

. بودخواهد تا بهره برداری  طراحی مرحلهاز  حیات پروژه  چرخه

پارامتریکاطالعاتازایمجموعهساختماناطالعاتسازیمدل❖

جادایطراحی،بهمربوطهایگیریتصمیمدراستفادهبرایکهاست

تخمینان،ساختمعملکردبینیپیشکیفیت،باساختمانیهاینقشه

.شودمیاستفادهبهره برداریونگهداریروشهایزمانبندی،هزینه،

Building Information Modeling (BIM)



مدل یکپارچه-هانوین در پروژه -رویکرد سنتی

مدلسازی سه بعدی 

برآورد احجاممتره و 

بررسی تداخالت

واقعیت مجازی 

واقعیت افزوده



مدلسازیسهبعدی-هانوین در پروژه -رویکرد سنتی

(Civil)....تاسیسات صنعتی و سوله، در پروژه های احداث ساختمان، •

(Infrastructure)....در پروژه های زیربنایی، خطی، راهسازی، پل سازی و •



تصاویرماهواره ای–مدلسازی سه بعدی خط انتقال 

پیاده سازی کل مسیر زیرسااخت بار ❖

اساس عکسبرداری فتوگرامتری

خاط مسایر پیاده ساازی توپاوگرافی❖

انتقال

مدلسازی سه بعدی کل خط انتقال آب❖

به همراه تاسیسات مربوطاه در بساتر

یکپارچه

مجازیساخت پروژه بصورت ❖



ریفتوگرامت-مدلسازی سه بعدی خط انتقال 

:1نمایش فیلم شماره 

قاطمدل سه بعدی با استفاده از ابرن



نمایش زمین های معارضین



معارضین-مدلسازی سه بعدی خط انتقال 

ر پیاده سازی کل مسیر زیرساخت با❖

اساس عکسبرداری فتوگرامتری

پیاده سازی توپوگرافی مسایر خاط❖

انتقال

ه دقت باالی مدل سه بعدی با توجه ب❖

استفاده از ابرنقاط



مسیرهای مختلف–مدلسازی سه بعدی خط انتقال 

بررسی واریانت های مختلف ❖

استفاده از نقشه های سه بعادی باا ❖

دقت باال 

اممحاسبه خاکبرداری بصورت به هنگ❖

ه محاسبه بهترین مسیر باا توجاه با❖

متغیرهااای احجااام، طااول مساایرو 

(آسفالت یا خاکی)سختی کار



مدلسازی سه بعدی ابنیه و تاسیسات

ازه، پروژه به دیسیپلین های ستفکیک ❖

معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی

مدل سازی کلیه ی المان ها با توجاه باه ❖

کاتالوگ های کارخاناااه ی ساااازنده و 

یدوبعدیکپارچگی آن ها با نقشه های 

پایگاه داده اطالعات المان های پاروژه ❖

همچون جنس مصالح، ابعااد و انادازه 

المان های پروژه، مشخصات ساازنده و 

مشخصات فنی

پالن ها، جزئیاات، بر هاا و استخراج ❖

نماها از مدل سه بعدی پروژه



سه بعدی سازی در اتاق شیرآالت سرخط پروژه انتقال آب
سد ماملو به صنایع پایین دست



سه بعدی سازی در اتاق شیرآالت سرخط پروژه انتقال آب
سد ماملو به صنایع پایین دست



سه بعدی سازی در اتاق شیرآالت سرخط پروژه انتقال آب
سد ماملو به صنایع پایین دست



سه بعدی سازی در اتاق شیرآالت سرخط پروژه انتقال آب
سد ماملو به صنایع پایین دست



شناسایی تداخالت

، مدلسازی کلیه نقشه های تاسیساات❖

معماری و سازه در محیط واحد

نمایش محیط جغرافیایی و مادل ساه ❖

واحدبعدی در محیطی 

شناسایی تداخالت باین الماان هاای ❖

مختلااف و دسااته بناادی تااداخالت 

براساس بخش های مختلف پروژه



ل سه بعدی سازی در حوضچه فشارشکن سرخط پروژه انتقا
آب سد ماملو به صنایع پایین دست



ل سه بعدی سازی در حوضچه فشارشکن سرخط پروژه انتقا
آب سد ماملو به صنایع پایین دست



برآورد احجام خاکبرداری

دقاات باااالی توپااوگرافی ❖

اطمسیر با توجه به ابرنق

یکپارچگی با نقشاه هاای❖

CIVIL 3Dدوبعدی 

تفاااوت حجاام عملیااات ❖

% 5خاکی کمتر از 



برآورد احجام خاکبرداری

نمااایش پروفیاال عرضاای ❖

بصااورت بااه هنگام باارای 

محدوده پروژه 

ا انتخاب بهترین مسایر با❖

درنظاار گاارفتن حجاام 

عملیات خاکی



پروژه ماملو-(VR)واقعیت مجازی

نمایش پروژه در محیط واقعیت مجازی❖

شناسااایی مساایر هااای دسترساای❖

در اتاااا  ( walk way)مناسااا  

VRشیرآالت سرخط با استفاده از 

مندی از دو درب مجزا برای ورود بهره ❖

اپراتااور بااه اتااا  شاایرآالت و درب 

ماشین رو باه منظاور وارد یاا خاارج 

کااردن تاسیسااات و شاایرآالت درون 

آن بعااد از مشاااهده اتااا  اتااا  از 

VRشیرآالت سرخط با استفاده از 



واقعیت مجازی–مدلسازی سه بعدی خط انتقال 

:2نمایش فیلم شماره 

واقعیت مجازی پروژه ساختمانی



(AR)افزوده واقعیت 

نمایش المان های اجرایی ساخت پروژه❖

براساس زمان اجرا در زمان های آتی

ایجاد ماکت مجاازی پاروژه براسااس ❖

نقشه های اجرایی



واقعیت افزوده–مدلسازی سه بعدی خط انتقال 

:3نمایش فیلم شماره 

واقعیت افزوده پروژه ساختمانی



پیشنهادیراهکار 

مدل چهاربعدی

مدل پنج بعدی

یکپارچگی هزینه و زمان با مدل 
سه بعدی

داشبورد مدیریت پروژه



محاسبه زمان و هزینه بصورت مجزا ❖

مایکروسافت پراجکتدر محیط 

عدم یکپارچگی برنامه زمان بنادی و❖

جریان نقدینگی پروژه با المان هاای

اجرایی

مدلسازیچهاربعدیوپنجبعدیپروژه



نمایش فرآیند اجارا در هرکادام از ❖

قسمت های پروژه

یکپااارچگی برنامااه زمان بناادی و ❖

جریان نقدینگی پروژه با المان هاای

اجرایی

اخذ جبهه های کااری از مادل ساه ❖

بعدی و برآورد منابع موردنیاز بارای

ادامه فعالیت های پروژه

مدلسازیچهاروپنجبعدی



یکپارچگی نقشه هاای دوبعادی و ❖

مدل های سه بعدی باا برآوردهاای 

زمان و و هزینه ی پروژه در در طول 

زمان اجرای پروژه

نمایش اطالعات ضروری پاروژه در ❖

حین اجرای پروژه

ماان یکپارچگی مستقیم با برنامه ز❖

بندی پروژه

امکان ردیابی پیشارفت پاروژه در❖

طول زمان

مدلسازیچهاروپنجبعدی



ل سه بعدی سازی در حوضچه فشارشکن سرخط پروژه انتقا
آب سد ماملو به صنایع پایین دست



مدل پنج بعدی–مدلسازی سه بعدی خط انتقال 

:4نمایش فیلم شماره 

هزینه پروژه ماملو–مدل زمان 



ارائه برنامه زمان بندی در مراحال ❖

اجرایی پروژه

گزارشات مدیریت پروژه براسااس ❖

قسمت ها و فازهای مختلف اجرایی

به روزرسانی مدل هاای ساه بعدی ❖

پس از اجرای المان ها

داشبوردمدیریتپروژه



ارائه برنامه زمان بندی در مراحال ❖

اجرایی پروژه

گزارشات مدیریت پروژه براسااس ❖

قسمت ها و فازهای مختلف اجرایی

به روزرسانی مدل هاای ساه بعدی ❖

پس از اجرای المان ها

داشبوردمدیریتپروژه



:مدل شش بعدی پروژه

در یکپارچگی اطالعات پروژه 
بستر وب

استفاده از بارکد جهت دسترسی 
به اطالعات المان ها 

واقعیت افزوده

یکپارچه پروژهاطالعات 
(شناسنامه فنی ساختمان)

پیشنهادیراهکار 



ارائه بانک جامع اطالعاتی پاروژه از کلیاه❖

المان های های اجراشده ی پروژه

ر ارائه ی اطالعات مورد نیاز از برنامه ی تعمی❖

باه )و نگهداری پاروژه در بساتری واحاد 

(QR-Codeوسیله 

شناسنامه ی المان های پروژه و استفاده از❖

آن ها در طول زمان بهره برداری

قابلیت پشتیبانی در طاول چرخاه حیاات❖

پروژه

بستر  وبیکپارچگی اطالعات پروژه در 



ه جامع اطالعاتی پروژه از کلیابانک ارائه ❖

.المان های های اجراشده ی پروژه

ارائه ی اطالعاات ماورد نیااز از برناماه ی ❖

تعمیر و نگهداری پروژه در بستری واحد

شناسنامه ی المان های پروژه و اساتفاده❖

از آن ها در طول زمان بهره برداری

استفادهازبارکدجهتدسترسیبهاطالعاتکلیهالمانها



جامع اطالعاتی پاروژه از کلیاهبانک ارائه ❖

پروژهالمان های های اجراشده ی 

ر ارائه ی اطالعات مورد نیاز از برنامه ی تعمی❖

باه )واحاد و نگهداری پاروژه در بساتری 

(QR-Codeوسیله 

شناسنامه ی المان های پروژه و استفاده از❖

برداریآن ها در طول زمان بهره 

قابلیت پشتیبانی در طاول چرخاه حیاات❖

پروژه

بستروبیکپارچگیاطالعاتپروژهدر



استتتته از مالمستتتتز مستتتت م•

بعتتتزهمبتتت مکستتت ا م   تتت م

اطالعتتاآم دمز مبستته م

شناستتتتتناس م نتتتتت م)وبم

(ساخهساد

سز مششمبعزه

نستتتتتتا شم ونتتتتتتزم  شتتتتتت  آم•

 تتتتت وا مب استتتتتا مب ناستتتتت م

لستتتتادمبنتتتتزهمومستتتتز مستتتت م

بعزه

سز مچها بعزهموم نجمبعزه

نستتتا شم تتت وا مستتتاخه م•

شتتز مز مسط طتت مواطتتزم

بتتتتتتتت مکستتتتتتتت ا م   تتتتتتتت م

اطالعتتتاآمستتتو زمن تتتالم

ب اهمالسادمکا

سز مس مبعزه

جمعبندی



(KPI)شاخصهایکلیدیعملکرددرانواعپروژهها

پروژه

ساختمانی صنعتی خطوط انتقال راهسازی

مدلسازی سه بعدی•

بررسی تداخالت•

متره و برآورد احجام•

واقعیت مجازی•

داشبورد مدیریت پروژه•

ن یکپارچگی هزینه و زما•
با مدل سه بعدی

نقشه های ازبیلت•

مدل شش بعدی پروژه•

(وزارت جهادکشاورزی)

مدلسازی سه بعدی•

بررسی تداخالت•

واقعیت مجازی•

مدل چهار بعدی پروژه•

مدل پنج بعدی پروژه•

داشبورد مدیریت پروژه•

یکپارچگی هزینه و •
زمان با مدل سه بعدی

مدل شش بعدی پروژه•

(تصفیه خانه عباس آباد)

مدلسازی سه بعدی•

بررسی تداخالت•

متره و برآورد احجام•

واقعیت مجازی•

بعدی پروژهپنچ مدل •

داشبورد مدیریت پروژه•

یکپارچگی هزینه و زمان•
با مدل سه بعدی

مدل شش بعدی پروژه•

(شمس آباد-ماملو)

مدلسازی سه بعدی•

متره و برآورد احجام•

واقعیت مجازی•

مدل چهار بعدی پروژه•

پروژهمدل پنج بعدی •

داشااابورد مااادیریت •
پروژه

یکپااارچگی هزینااه و •
زمان با مدل سه بعدی



(KPI)شاخص های کلیدی عملکرد 

کاهش زمان پروژه❖
روز زمان پروژه با توجه به کاهش 30کاهش ➢

دوباره کاری و کاهش زمان طراحی

افزایش کیفیت❖
ابهبود جانمایی المان ها و کاهش دوباره کاری ه❖

کاهش هزینه❖
کاهش زمان بازطراحی، هزینه باالسری و ❖

دوباره کاری



 (ROI)موردیمطالعه:نرخبازگشتسرمایه

هزینه های غیرمستقیم

درصد مبلغ صرفه جویی شده(a)مبلغ صرفه جویی شده (a)هزینه تعداد روزهای کاسته شده از پروژه(a)هزینه روزانه موضوع

0.0923033.462.758.22باالسری روزانه پیمانکار

0.004301.520.138.22نظارت روزانه مشاور

34.982.888.22-0.096جمع

تعیین نرخ بازگشت سرمایه

8.33(a)هزینه مستقیم صرفه جویی شده 

2.88(a)هزینه غیرمستقیم صرفه جویی شده 

1.00(a)هزینه پیاده سازی مدل سازی اطالعات ساخت 

10.21(a)خالص هزینه صرفه جویی شده 

1021%(ROI)نرخ بازگشت سرمایه 



چالش های پیاده سازی بیم در سازمان ها

هعدم تمایل افراد به تغییر در پروژ❖

فقدان دستورالعمل پیاده سازی در❖

پروژه های مختلف

یم فقدان نیروهای باتجربه در زمینه ب❖

فقدان قوانین باالدستی❖



راهکار-چالش های پیاده سازی بیم در سازمان ها

تدوین و اجرای قوانین باالدستی ❖

زمان بر

اجرای پروژه های اولیه در هر 1)

سازمان

ر تدوین دستورالعمل پیاده سازی د2)

هر سازمان یا همکاری سازمان ها

جاری سازی بیم در سازمان3)



؟نظر شما چیست-در سازمان هاچالش های پیاده سازی بیم 

موانع پیاده سازی بیم در سازمان❖

معضالت قانونی جهت اجرای بیم ❖

امکان پذیری همکاری پیمانکار با❖

این بستر 

گستر بیم در سایر پروژه ها❖

سایر موانع پیاده سازی بیم ❖
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