
در BIMپیاده سازیبلندمدتو برنامه چشم اندازسند 
عمرانی تهرانپروژه های

الوانچیامین 

عضو هیات علمی دانشکده مهندس عمران دانشگاه صنعتی شریف

 

مدل سازیمدیریت پروژه و دفتر
اطالعات ساخت شریف



فهرست مطالب

اطالعات ساختمدل سازیو برنامه بلند مدت چشم اندازنیاز به تدوین سند •

و برنامه استراتژیکچشم اندازمراحل تدوین سند •

تهراناستان در BIMاصلی برنامه استراتژیک بخش های•

کارهای انجام شده در روند اجرای برنامه استراتژیک •
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اطالعات ساختبلند مدت مدل سازی نیاز به تدوین سند چشم انداز و برنامه 
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:استپایینبهرهوریوزیادمشکالتدارایکشوردرعمرانیپروژههایوساختصنعت•

کاریهادوباره•

محدودهتغییرات•

اجراپایینکیفیت•

ایمنیحوادث•

اجرازمانبودنطوالنی•

پروژههاشدنتمامگران•

•…

پایین بودن بهره ورد در صنعت ساخت
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راه حل جدید دنیای ساخت و ساز برای افزایش بهره وری

:بهرهوریافزایشوکنونیمشکالتبرآمدنفائقبرایسازوساختدنیایجدیدراهحل•

Building Information Modeling (BIM)مدل سازی اطالعات ساخت             

.استداشتهجهانمختلفکشورهایدرعمرانیپروژههایدرفراوانیمثبتتاثیراتBIMازاستفاده•

.استیافتهگسترششدتبهاخیرسالهایدرعمرانیپروژههایدرBIMازاستفادهدلیلهمینبه•

!نیستتصورقابلBIMازاستفادهبدونعمرانیپروژههایاجرایعمالپیشرفتهکشورهایازبسیاریدرهماکنون•

در روند اجرای این BIMدر کشور استفاده از ( عمومی)برای بهبود شرایط اجرای پروژه های عمرانی 

.پروژه های قرار گرفته است
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به عنوان یکی از مهمترین BIMسند چشم انداز و برنامه بلند مدت تهیه 

در سازمان مدیریت و برنامه ریزی شناسایی و BIMپیش نیازهای پیاده سازی موفق 

!اجرای آن پیگیری شد

رمز موفقیتBIMدقیق پیاده سازی برنامه ریزیداشتن استراتژی مناسب و 
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و برنامه استراتژیکچشم اندازمراحل تدوین سند 
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هراناستان تبرنامه ریزیسازمان مدیریت و : کارفرما

شفیعیمسعود
انرئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانتهر

قوامینژادپرویز
مدیریتوبرنامهریزیاستانتهرانمعاوننظامفنیواجرایی،سازمان

دانشگاه تهران: دستگاه نظارت

مجیدپرچمیجالل
نسرپرستتیمنظارت،عضوهیاتعلمیدانشگاهتهرا

حمیدرضااطهاری
عضوتیمنظارت
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اطالعات ساختمدل سازیدانشگاه صنعتی شریف، دفتر مدیریت پروژه و : مجری

الوانچیامین 
سرپرست تیم، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

66164221alvanchi@sharif.edusharif.edu/~alvanchi:تلفن

مدیرداخلیپروژه:خوشچهرهحسین

مبین حدیقی
کارشناسارشد
مدیریتساخت

مهدی حقیقت جو 
کارشناسارشد
مدیریتساخت

محمد امین جعفری 
پژوهشگردورهدکتری
مدیریتساخت

علیرضا مالمیر
دپژوهشگردورهکارشناسیارش

مدیریتساخت

هادی نهاری یزدی 
دپژوهشگردورهکارشناسیارش

مدیریتساخت

محمد امین همت 
کارشناسارشد
مدیریتساخت

امین محمد امینی
پژوهشگردورهدکتری
مدیریتساخت

نیما فرمانی 
کارشناسارشد
مدیریتساخت

امین فروتن 
یپژوهشگردورهکارشناس
ارشدمدیریتساخت

علی شاهقلی
کارشناسارشدمدیریتساخت

یعلی محمد علی حسین
پژوهشگردورهکارشناسی
ارشدمدیریتساخت
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مسیر طی شده در طول زمان

مصوبه : 98/10/28
استانفنی شورای 

م برای تهیه سند چش
و پروژه پایلوتانداز

شروع اجرای : 99/3/12
پروژه تدوین سند 

چشم انداز با مرور ادبیات
مرداد و شهریور 

برگزاری : 99
آموزشی دوره ها
کارگروهبرای 

استان مصوبه : 99/4/11
BIMکارگروهتشکیل 

ذیل شورای فنی 
:  99آذرماهشهریور تا استان

های مراجعه به دستگاه
ل مشارکت کننده، تشکی

دستگاه و انجامکارگروه
مطالعات میدانی

تهیه : 99دی تا اسفند ماه 
BIMاسناد استراتژیک 

اجراییدستگاه های

تا 99اسفندماه  
تهیه : 1400اردیبهشت 

BIMسند استراتژیک 
استان تهران

مصوبه شرح : 99/9/11
کارگروه هایوظایف 

BIMدستگاهی 

: 99آذر تا دی ماه 
تنظیم اهداف 

دستگاه های اجرایی
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مراحل اجرای پروژه 

BIMپیادهسازیراهبردیبرنامهوچشماندازسندتهیهادبیاتمطالعاتوبررسی:اولمرحله•
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(کشور13)کشورهای مورد مطالعه 

کانادا

آمریکا

برزیل

استرالیا

سنگاپور

چین
قطر
ترکیه
مصر

اسکاتلندانگلیسآلمانفنالند

در سطح ملیBIMاجرای برنامه استراتژیک 
در سطح ملی در دست تهیه و اجراBIMبرنامه استراتژیک 

در سطح ملیBIMعدم وجود برنامه استراتژیک 
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حوزه های مورد مطالعه از صنعت ساخت 

جهاندرسازیمدرسهپروژههایدرBIMازاستفاده•

جهاندربیمارستانسازیدرBIMازاستفاده•

جهاندرراهسازیدرBIMازاستفاده•

جهاندرشهریپروژههایدرBIMازاستفاده•

جهاندرآبصنعتدرBIMازاستفاده•
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مراحل اجرای پروژه 

BIMپیادهسازیراهبردیبرنامهوچشماندازسندتهیهادبیاتمطالعاتوبررسی:اولمرحله•

تهراناستاندرBIMکارگروهتشکیلراهبری:دوممرحله•
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در استان BIMریزی ساختار سازمانی طرح

شورای فنی 
استان تهران

BIMکارگروه 
استان

سازمانیارتباط

قراردادیارتباط

تعاملبهنیاز

دانشگاه-ناظر
تهران

دستگاه های 
مجری

BIMکارگروه 
در دستگاه ها

استانداری 
استان تهران

سازمان 
مدیریت و 
برنامه ریزی

-مشاور
دانشگاه

صنعتی شریف
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استانBIMبرگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء کارگروه 

.شدبرگزارBIMپیادهسازیمبانیواصولباآشناییمنظوربهاستانBIMکارگروهاعضاءبرایآموزشیدورههای•
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از روند اجرای پروژهاستانBIMبه روز رسانی اعضاء کارگروه 

.میشدارائهاستانBIMکارگروهبهBIMمدتبلندبرنامهواندازچشمسندتهیهپیشرفتروندگزارشمنظمصورتبه•
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مراحل اجرای پروژه 

BIMپیادهسازیراهبردیبرنامهوچشماندازسندتهیهادبیاتمطالعاتوبررسی:اولمرحله•

تهراناستاندرBIMکارگروهتشکیلراهبری:دوممرحله•

تهراناستاندربررسیمورددستگاههایآمادگیمیزانسنجشوشناخت:سوممرحله•
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مجری مشارکت کننده در استانسازمان های

تهراناستانمنطقهایآبشرکت•

تهراناستانفاضالبوآبشرکت•

اسالمیانقالبمسکنبنیاد•

تهراناستانشهرسازیوراهکلاداره•

تهراناستانمدارسنوسازیکلاداره•

(شهرداریهاازنمونهایعنوانبه)اسالمشهرشهرداری•

تهراناستانمشاورمهندسینجامعه•
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دورهچهاربهاهدافتقسیم بندی•

ساختدورهازپیشبهمربوطاهداف•

ساختدورهحینبهمربوطاهداف•

ساختدورهازبعدبهمرتبطاهداف•

پروژهعمرچرخهیکلبهمربوطاهداف•

امهجمع آوری اولیه اطالعات اهداف دستگاه های اجرایی از طریق پرسشن
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امهجمع آوری اولیه اطالعات اهداف دستگاه های اجرایی از طریق پرسشن

21



اسازمان هسنجش آمادگی روش هایانجام مرور ادبیات بر روی انواع 
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:آمادگیحوزهپنجبهآمادگیسنجشپارامترهایبندیتقسیم•

مدیریت•

فرآیند•

تکنولوژی•

انسانینیروی•

اجراروند•

اسازمان هسنجش آمادگی روش هایانجام مرور ادبیات بر روی انواع 

23



پرسشنامه-اطالعاتجمع آوریمختلف روش هایاستفاده از 
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مصاحبه-اطالعاتجمع آوریمختلف روش هایاستفاده از 
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ادمشاهده و مطالعه اسن-اطالعاتجمع آوریمختلف روش هایاستفاده از 
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در دستگاه های مورد بررسی BIMمرحله بلوغ پیاده سازی 

BIMعدماستفادهاز

استفادهموردیاز
BIM

فراگیرازاستفاده
BIM

یکپارچهازاستفاده
BIM

مرحله صفر

BIMمراحل مختلف بلوغ 

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله اول
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مراحل اجرای پروژه 

BIMپیادهسازیراهبردیبرنامهوچشماندازسندتهیهادبیاتمطالعاتوبررسی:اولمرحله•

تهراناستاندرBIMکارگروهتشکیلراهبری:دوممرحله•

تهراناستاندربررسیمورددستگاههایآمادگیمیزانسنجشوشناخت:سوممرحله•

BIMدستگاهیکارگروههایتشکیل:چهارممرحله•
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BIMکارگروه های دستگاهی تعیین وظایف و تشکیل 
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BIMبرگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء کارگروه های دستگاهی 

بهمختلفدستگاههایBIMکارگروههایاعضاءبرایآموزشیدورههای•

.شدبرگزارBIMپیادهسازیمبانیواصولباآشناییمنظور
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مراحل اجرای پروژه 

BIMپیادهسازیراهبردیبرنامهوچشماندازسندتهیهادبیاتمطالعاتوبررسی:اولمرحله•

تهراناستاندرBIMکارگروهتشکیلراهبری:دوممرحله•

تهراناستاندربررسیمورددستگاههایآمادگیمیزانسنجشوشناخت:سوممرحله•

BIMدستگاهیکارگروههایتشکیل:چهارممرحله•

بررسیمورددستگاههایدرBIMپیادهسازیمدتبلندبرنامهواهدافتنظیم:پنجممرحله•
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دستگاه های مورد بررسیدر BIMتنظیم اهداف و برنامه بلند مدت پیاده سازی 
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BIMتعریف گستردگی سطوح استفاده از کاربردهای 

استفادهدرفاز
آغازین

استفادهدرفازطراحیو
برنامهریزی

بهرهبرداریاستفادهدرفازساختو

BIMسطوح مختلف کاربردهای 

3سطح 
2سطح 

1سطح 

Project control

Maintenance

Feasibility Study

Project Procurement
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دستگاه های مورد بررسیدر BIMتنظیم اهداف و برنامه بلند مدت پیاده سازی 
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مراحل اجرای پروژه 

BIMپیادهسازیراهبردیبرنامهوچشماندازسندتهیهادبیاتمطالعاتوبررسی:اولمرحله•

تهراناستاندرBIMکارگروهتشکیلراهبری:دوممرحله•

تهراناستاندربررسیمورددستگاههایآمادگیمیزانسنجشوشناخت:سوممرحله•

BIMدستگاهیکارگروههایتشکیل:چهارممرحله•

بررسیمورددستگاههایدرBIMپیادهسازیمدتبلندبرنامهواهدافتنظیم:پنجممرحله•

استاندرBIMپیشبردبرنامهوحرکتمسیرطرحریزی:ششممرحله•
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رویکرد تهیه سند چشم انداز و برنامه بلند مدت

 تهیه و ارسال اسناد برنامه استراتژیک پیاده سازیBIM به

دستگاه های مختلف مشارکت کننده

 مهندسین مشاور در فرآیند طرح ریزی مسیر حرکت وتهیه راهنمای

برنامه پیشبرد مدل سازی اطالعات ساخت در استان تهران

به ارائه شده اسناد مستقل 
دستگاه های مختلف مجری 

پروژه های عمرانی استان تهران
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مراحل اجرای پروژه 

BIMپیادهسازیراهبردیبرنامهوچشماندازسندتهیهادبیاتمطالعاتوبررسی:اولمرحله•

تهراناستاندرBIMکارگروهتشکیلراهبری:دوممرحله•

تهراناستاندربررسیمورددستگاههایآمادگیمیزانسنجشوشناخت:سوممرحله•

BIMدستگاهیکارگروههایتشکیل:چهارممرحله•

بررسیمورددستگاههایدرBIMپیادهسازیمدتبلندبرنامهواهدافتنظیم:پنجممرحله•

استاندرBIMپیشبردبرنامهوحرکتمسیرطرح ریزی:ششممرحله•

چشماندازسندنهاییگزارشارائهوبندیجمع:هفتممرحله•
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رویکرد تهیه سند چشم انداز و برنامه بلند مدت

تجمیع
به ارائه شده اسناد مستقل 

دستگاه های مختلف مجری 
پروژه های عمرانی استان تهران
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انتشار سند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
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در استان تهران BIMبرنامه استراتژیک بخش های
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مسیر کلی راه در دو فاز

دوم بلوغمرحله : دومفاز مرحله اول بلوغ: فاز اول

سالدوم5سالاول5

2و1سطحمنتخبکاربردهایپیاده سازیBIM

گستردهصورتبهبلوغاولمرحلهدر

3و1،2سطحمنتخبکاربردهایپیاده سازی

BIMاجباریصورتبهبلوغدوممرحلهدر

فازپیاده سازیتجاربازآموزیدرسوبررسی

اول

زاباقیماندهونیازموردزیرساخت هایتکمیل

اولفاز

سال هایدردومفازدرحرکتمسیرجزئیات

نتایجبازخوردبررسیباواجراچهارموسوم

.!شدخواهدتعییناولفازدرBIMپیاده سازی

بستر سازی: دوره اول

پیاده سازی گسترده: دوره دوم

وسازیبستربرتمرکز

کاربردهایمحدودپیاده سازی

پایلوتپروژه هایدر2و1سطح

ربتمرکزوسازیبسترتکمیل

کاربردهایگستردهپیاده سازی

پایلوتپروژه هایدر2و1سطح

41



رسازیو بستآمادگیفعالیت های مورد نیاز برای افزایش شناسایی 

42

سطوحدرکاربردهاپیادهسازیبراینیازموردآمادگیبادستگاهآمادگیفاصلهتحلیلازنیازموردفعالیتهای•

:شدتعیینوذیلپنجگانهحوزههایدرسهگانه

مدیریت•

فرآیند•

تکنولوژی•

انسانینیروی•

اجراروند•



فاز اولپیشبرد اولیه در برنامه 

ریزیبرنامهومدیریتسازمانتوسطافزاریسختوافزارینرمفرآیندی،ساختهایزیرتهیه1)

اجراییدستگاهدرفرهنگسازیوپرسنلآمادگیافزایش2)

اجراییدستگاهتوسطافزاریسختوافزارینرمفرآیندی،مدیریتی،ساختهایزیرتهیه3)

اجراییدستگاهپایلوتپروژههایدرBIMکاربردهایپیادهسازی4)
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(بلوغاول مرحله )زمانی پیشبرد فاز اول برنامه 

دستگاه اجراییافزایش آمادگی پرسنل و فرهنگ سازی در

دستگاه اجراییفرآیندی، نرم افزاری و سخت افزاری توسط مدیریتی، ساخت هایتهیه زیر 

دستگاه اجراییپایلوت پروژه هایدر BIMکاربردهای پیاده سازی
BIMپایلوت مبتنی بر پروژه هایگسترده پیاده سازیBIMمبتنی بر محدود پروژه پایلوتپیاده سازی

5سال 4سال 3سال 2سال 1سال 

BIMآموزش کاربردی 
آموزش 
تخصصی

آموزش نرم 
BIMافزار 

د آموزش های جدیدریافت / افزایش انگیزه

سازمان مدیریت و برنامه ریزینرم افزاری و سخت افزاری توسط قانونی، فرآیندی، ساخت هایتهیه زیر 
دستورالعمل 

 BIMکاربردهای 

 EIRالگوی

BEPالگوی
ضمیمه های
قراردادی 

توسعه سطح 
 BIMمدل های

دستورالعمل حفظ 
امنیت اطالعات 

دستورالعمل 
Open BIM

اشیاءطراح مدیریت 
پارامتریک

BCFنرم افزار 

بستر اینترنتبر BIMفایل هاینرم افزار نمایش  دهنده 
اولیه پارامتریکاشیاءکتابخانه 

نقشه راه 
دستگاه

یکپارچه سازی 
طراحی نظامات

مدیریت تعمیر و 
نگهداری 

یپیشتیبانبهبود 
افزارینرم 
یپیشتیبانبهبود 

سخت افزاری

تهیه 
رکامپیوت

نلتشویقی برای ترغیب پرسسیاست های

/ نظارتساختار 
پروژه هامدیریت 

44



در  BIMسازمان پیاده سازی 

استان تهران

BIMفرآیند افزایش آمادگی برای پیاده سازی 

در پروژه ها BIMفرآیند پیاده سازی 

استان تهران  BIMکارگروه 

 هماهنگیبیندستگاهها
 فراهمآوردنزیرساختهایقانونی

دستگاه  BIMکارگروه 

 هماهنگیدرداخلدستگاه
 کم بهبهبودفرهنگسازمانی
 ،فراهمآوردنزیرساختهایفرآیندی

نرمافزاریوسختافزاری
 نظارتبرپیادهسازیBIMدرپروژههای

پایلوتدستگاه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 هماهنگیبیندستگاهها
 ،فراهمآوردنزیرساختهایقانونی

فرآیندی،نرمافزاریوسختافزاری

تیم مدیریت پروژه پایلوت در دستگاه

 پیادهسازیBIMدرپروژه

*پروژه BIMمشاور 

 کم بهپیادهسازیBIMدرپروژه

 BIMمشاور 

 کم بهافزایشآمادگیوفراهمساختن
زیرساختهایموردنیازدردستگاه

 BIMمشاور مادر 

 مدیریتونظارتبرروندپیادهسازی
BIMدراستان

پروژه مهندس مشاور

 طراحیپروژهمبتنیبرBIM

پروژه پیمانکار

 ساختپروژهمبتنیبرBIM

هماهنگی،نظارت
وتهیهزیرساختقانونی

هماهنگی،نظارت
وتهیهزیرساختهایقانونی،

فرآیندی،نرمافزاریوسختافزاری
ارائهخدماتمشاورهونظارت
برروندساختزیرساختها

مشاورهبرایفراهمکردنزیرساختها

نظارت
برروندساختزیرساختها
وافزایشآمادگیدستگاه

نظارت
برروندساختزیرساختها ارائهخدماتمشاورهو

کم بهساختزیرساختها

ارائهخدماتمشاورهو
کم بهپیادهسازی

BIMدرپروژه

فراهمکردنزیرساختهاو
درپروژهBIMنظارتبرپیادهسازی

BIMنظارتبرطراحیپروژهمبتنیبر

نظارتبرساختپروژه
BIMمبتنیبر

ارائهخدماتمشاورهو
کم بهپیادهسازی

BIMدرپروژه
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سالیانهدوره هایدر چشم اندازمرور و به روز رسانی سند 
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کارهای انجام شده در روند اجرای برنامه استراتژیک 
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ستراژیکاو برنامه چشم اندازبرگزاری سمینارهای آموزشی آشنایی با سند 
BIM 

48



اداره)BIMپیادهسازیبرایاولیهبرنامهریزیهایانجامواجراییدستگاههایپیادهسازیپایلوتپروژههایتخصیص•

(تهراناستانشهرسازیوراهکلادارهوتهراناستانمدارسنوسازیکل

اسالمشهر-تهرانمترویساختپروژهدرBIMپیادهسازیشروع•

پایلوتپروژه هایپیگیری اجرای 
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پروژهدرBIMپیادهسازیمراحلومفاهیمآموزشبرایساعته16آموزشیکارگاهبرگزاری•

مشهراسال-تهرانمترویاز کارهای انجام شده در پروژه پایلوت خالصه ای
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BIM(BEP)اجرایبرنامهتهیه•

پروژهبرای

ژهپرواجرایبرنامهرسانیروزبه•

نظرموردخدماتشرحدرج•

BIMمهندسینخدماتدر

مشاور

مشاورمهندسینباهماهنگی•

BIMپیادهسازیبرای

مشهراسال-تهرانمترویاز کارهای انجام شده در پروژه پایلوت خالصه ای
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sarlak.m@mporg.ir
تدفترمدیریتپروژهومدلسازیاطالعا
زساخت،دانشگاهصنعتیشریف،مرک

312خدماتفنآوری،اتاق
66166312:تلفن

info@pmbim-sharif.ir

https://pmbim-sharif.ir

@pmbim_sharif

 

تهران،خیابان:نشانیبرایمکاتبه
وحیددستگردی،خیاباندکترمصدق
شمالی،نبشخیاباندوازدهم،پالک

،سازمانمدیریتوبرنامهریزی32
استانتهران،مدیریتنظامفنیو

اجرایی
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