
و ثبت اطالعات هوشمند BIMبکارگیری 
در فرآیندهای کنترلی شهرداری ها





معرفی پروژه؛

متولی پروژه؛ شهرداری شیراز

(BIM)پروژه مدلسازی اطالعات ساخت -عنوان پروژه؛ رصدخانه شهری

اداره لک شهرسازی و اداره کنترل و نظارت-اجرا؛ معاونت شهرسازی و معماری

98/11/28تکلیف بودجه -مصوب شورای شهر



ه است؛مشکالتی که پیاده سازی پروژه را در شهرداری شیراز ضروری ساخت

رما،کارفشاملمختلفهایگروهمیانآنتبادلواطالعاتصحیحمدیریتبرایمناسببستر وجودعدم❑
.مجریانوناظرانطراحان،پیمانکاران،

.(سازمانیبرونودرون)ذینفعانارتباطکنترلومدیریتدرتوانمندیعدم❑
.ساختصنعتدر سنتیهایشیوهبر مبتنیکاغذیودوبعدیاسنادازاستفاده❑
.نهاآ ازاستفادهوکنترلدر انسانیخطاهایوقوعوکاغذیودوبعدیاسنادازچندبارهاستفادهدشواری❑
.دیجیتالیبعدیسههاینقشهنمایشودریافتساختزیر وجودعدم❑
بانظارتوکنترلو(اجراطراحی،برداری،نقشه)ساختمختلفمراحلدر اطالعاتوهادادهورود❑

.غیرهوشمندودستیفرایندهای
.تجربیودستیبصورتاطالعاتدقتوصحتکنترلوسنجش❑
.مجوزواعانصدور مختلففرایندهایدر تخلفاتتشخیصوکنترلدر سیستمییاتکنولوژیکیناتوانی❑
سیونکمیفراینداجرایونظارتبهبودومدیریتبرایازبیلتیاساختچونهاینقشهبهدسترسیعدم❑

.غیرهو100ماده



در مجموعه شهرداری و به ویژه فرایندهای کنترلی شهرداری BIMاهداف پیاده سازی 

باطارتمدیریتهمچنینوساختماناطالعاتیکپارچهمدیریتبرایمناسببستر ایجاد❑
.پروژهبامرتبطبیرونیودرونهایسازمانشاملذینفعانهمه

نبیاطالعاتیبانکایجادباشهریواحدپنجرهسازیپیادهبرایمناسببستر ایجاد❑
.اتاطالعکنترلوثبتفراینددر کنترلجهتساختمانیواحدکوچکتریندر سازمانی

در هویژ بهآنهاخودکارسازیومجوزهاصدوردر دخیلفرایندهایانواعاصالحوبازمهندسی❑
.کنترلیفرایندهایدراطالعاتثبتیمرحله

رتبصوهاکاستیوتخلفاتشناساییوسازوساختامر در جانبههمهنظارتبهکمک❑
.ایلحظه

تالیدیجیاطالعاتبهایلحظهدسترسیباهنگامبهودقیقهایتحلیلانجامبهکمک❑
.برداریبهرهواجرانظارت،طراحی،مختلفمراحلدر بعدیسهودوبعدی

ودستیمکاتباتدخالتبدونحضوریغیر ومکانیزهبصورتخدماتارائهدر تسریع❑
.کاغذی



و اصالح انواع فرایندهای دخیل در صدور انواع مجوزها و خودکارسازیبازمهندسی
فرایندهای مرتبط به ویژه فرایندهای کنترلی

اجراظارتنطراحی،اسناد،تنظیموبردارینقشهاز)ساختمانصنعتدر کهییفرایندهاانواعشناسایی1)
یادهپدر وبودهدخیل(برداریبهرهونگهداری،تعمیرومراحلنیزوخالفیعدم/پایانکارمجوزصدور تا

.باشندمیگذار تاثیر کاملسازی
موجودوضعیفرایندهاکاملمستندسازی2)
معجبرداشت،زمینهدر آنهامختلفهایبخشماهیتونقشتعیینومذکور یفرایندهابازمهندسی3)

ونگهداریمدیریت،ذینفعان،میاندادهتبادلوجریانداده،دقتوصحتکنترلداده،ورودوآوری
.اطالعاتبهدادهتبدیلوپردازشوتحلیلنهایتدر ودادهرسانیروزبه

ورتبصکار انجامحذفوخودکارسازیاطالعات،هوشمندثبتقابلیتکهفرایندهاازمراحلیتعیین4)
.دارندراسنتیودستی

کنترلوداشتههوشمندسازیقابلیتکنترلیهایگلوگاهعنوانبهکهفرایندهاازهاییبخشتعیین5)
.نمایدمیفراهمراپروژهمختلفمراحلسیستمی

.کنترلیفرایندهایویژهبهیفرایندهامطلوبوضعترسیموهامحدودیترفع6)
.استانداردهااساسبر جدیدوهوشمندخودکار یفرایندهاتولیدوسازیپیادهوطراحی7)
.اصلیسامانهدر آنهاعملکردکنترلویکپارچگیآزمونوجدیدفرایندهایاعتبار تایید8)



در شهرداری شیراز BIMاقدامات اولیه جهت پیاده سازی 

BIMتهیه نقشه راه پیاده سازی ❑
BIMو تعیین اولویت سازمانی پیاده سازی ارزیابی سطح بلوغ سازمان ❑
تهیه شرح خدمات پروژه❑
BIMاجرا و پیاده سازی فازهایتعیین ❑
و تشکیل جلسات اولیهتعیین کمیته های تخصصی ❑
نترلی در کفرایندهایبه ویژه مورد تغییر فرایندهایمستندسازیشناسایی و ❑

فاز اول پروژه
اارزیابی اولیه توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری و تعیین نیازمندی ه❑
انجام نمونه در محدوده پایلوت ❑
SUEPERMAPدر BIMدر کمیته تخصصی  عضویت❑

BIM CONF/BIM ROADMAP2.pdf
BIM CONF/MATURITY DISCOVERY SCORE.pdf
شرح خدمات 14000421-1.pdf
ویرایش2  [جدید چارت.pdf
فرایند صدور پروانه.pdf
Invitation signed(1).pdf


در شهرداری هاBIMبکارگیری 
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ینقشه های تولید

نقشه برداری•

معمار•

سازه•

تاسیسات•

ه مجوزات و تاییدی
ها

نظام مهندسی•

آتش نشانی•

کمیسیون •
معماری

کنترل نقشه•

و نظارتکنترل•

شرکت های •
خدمات رسان

نظارت بر ساخت

مهندسین ناظر•

ناظر عالی•

شهرداری•

پایان کار

نقشه تولید
AsBuilt

شناسایی •
تخلفات

کمیسیون ماده•
صد

اعمال در مدل •
CIMشهری

تعمیر ونگهداشت 
(22واجرای مبحث)

شهرداری•

قوه قضاییه•

نظام مهندسی•

مسئولین •
نگهداشت 

ساختمان

ی به اشتراک گذار
اطالعات

مدیریت و •
برنامه ریزی 

شهری

مدیریت بحران•

لغیر عامپدافند•

آتش نشانی•

شرکت های •
خدمات رسان

مالکین و بهره •
برداران

ببازسازی و تخری

شهرداری•

نظام مهندسی•

و دفاتر مهندسی•
واحدهای تعمیر 

و تقویت

در شهرداری ها و ارتباط های بین ارگانیBIMمحدوده 



به روز رسانی 
مدل شهر با مدل 

BIMتهیه شده در 

برداشت اطالعات
ساختمانی با روش
های نوین تصویر
برداری و مدل 

سازی

به روز رسانی 
مدل شهر با مدل 

BIMتهیه شده در 

د مدل ایجا
اطالعاتی از پروانه 
های صادره در حال 

ساخت یا ساخته 
شده

بستر یکپارچه 
مدیریت نقشه های 

ساختمانی با 
دسترسی لحظه ای به 

اطالعات نقشه ها

فراهم آوردن 
محیط ارتباطی 

برای مهندسین 
شناسایی تخلفاتساختمان 

با استفاده از مدل 
اولیه و مدل 
ایجاد مدل سه ساخته شده

بعدی واقعی شهر 
و بستر های شهر 

هوشمند

صدور مجوز و 
گواهی های 
یه ساختمانی بر پا

BIMچارچوب 

برای شهرداریBIMضرورت راه اندازی 



و استفاده عملیاتی از آن ، BIMسیستم کامل و یکپارچه برای شهرداری ها جهت اجرای چارچوب 

شه جهت کنترل خودکار و نیمه خودکار در همه بخش های که در تولید و ارائه و آنالیز انواع نق

.  های طراحی شده ساختمانی دخیل هستند

BIM  شهرسازیدر سیستم



ه پایگاه داده  نقش
های طراحی شده و 

ازبیلت

ل دریافت، کنتر 
ه و نمایش نقش
های طراحی 

شده به صورت
3D

بستر اطالعاتی 
جهت به اشتراک 
گذاشتن اطالعات
سا ختمان های 
ن شهری در بین ارگا

ها

بستر دقیق 
ت کنترل و نظار 
بر ساخت 
ساختمانها

ارتباط شفاف و 
دقیق میان 
مهندسین و 

مالکین

تطابق کامل 
نقشه های 

طراحی شده 
معماری، سازه، 

تاسیسات

ضرورت 
BIMراه اندازی 

برای واحدهای معماری و شهرسازی
اطالعات دقیق
از واحدهای 

آپارتمانی

کنترل و نظارت بر 
ساختمان ها در فاز 
نگهداشت و بهره 

برداری

اطالعات دقیق در 
ارائه به کمیسیون

100ماده 
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BIMنقشه راه پیاده سازی 

دستورالعمل های اجرایی مدیران، کارمندان و مهندسین طراح ، ناظرو مجری

تجهیزات سخت افزاری و شبکه

سامانه مدیریت اطالعات ساختمانی

وثبت اطالعات هوشمند در سیستم های شهرسازی BIMموارد مورد نیاز پیاده سازی 



BIMاهداف سیستم شهرسازی مبتنی بر 

BIM
(مالک، مهندسین طراح، ناظر و مجری) مدیریت ارتباط ذی نفعان

دریافت و آنالیز لحظه ای اطالعات در بحران ها و تهیه مدل های 
مدیریت بحران در حوادث طبیعی و غیر طبیعی

CIMو بستر سازی BIMارائه کلیه خدمات شهرسازی مبتنی بر 

بستر سازی مدیریت واحد اطالعات شهری

22خدمات برخط مراحل نگهداشت ساختمان و اجرای مبحث 

اختمان هامدیریت شناسنامه هوشمند امالک و مدیریت شناسنامه فنی س

شناسایی تخلفات بصورت هوشمند

BIMایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات شهرسازی هوشمند مبتنی بر

حذف فرآیندهای دستی و کاغذی و ارائه خدمات به صورت غیر حضوری 

(درون سازمانی و برون سازمانی)ایجاد بستر به اشتراک گذاری اطالعات بین سازمان های داخلی و خارجی 

دسترسی لحظه ای به اطالعات و مکان آنالیز لحظه ای اطالعات



تغییرات فرآیندی که در شهرداری ها خصوصا در حوزه معماری شهرسازی اتفاق می افتد

شه نقشه برداری و تهیه نق

ارائه موافقت اصولی 
بر اساس( دستور نقشه)

ضوابط شهری

طراح معمار و ارائه نقشه 
معماری

طراح سازه و تاسیسات کمیسیون معماری 

نکنترل و نظارت ساختما 

نقشه وکنترلمساحی
سازمان نظام مهندسی•
...، برق، گاز وابشرکت های •

شروع فرآیند ساختمانی

نظارت
نظارت مهندس ناظر•
کنترل تخلفات شهرداری•

اتمام فرآیند ساختمانی

چک لیست پایانکار
آتش نشانی•
کیفیت بنا•
...استاندارد و•

بهره برداریصدور پایانکار

و نگهداریتعمیر 



فرآیندهای کنترلی در معاونت معماری وشهرسازی

ه نقشه برداری و تهیه نقش

ارائه موافقت اصولی 
بر اساس( دستور نقشه)

ضوابط شهری

طراح معمار و ارائه نقشه 
معماری

طراح سازه و تاسیسات کمیسیون معماری 

کنترل و نظارت ساختمان

نقشه وکنترلمساحی
سازمان نظام مهندسی•
...، برق، گاز وابشرکت های •

شروع فرآیند ساختمانی

نظارت
نظارت مهندس ناظر•
کنترل تخلفات شهرداری•

اتمام فرآیند ساختمانی

چک لیست پایانکار
آتش نشانی•
کیفیت بنا•
...استاندارد و•

بهره برداریصدور پایانکار

و نگهداریتعمیر 



ACCC
Automated Code Compliance Checking 



سال گذشته 50محدوده فعالیت های صورت گرفته در حوزه کنترل خودکارضوابط  در 



ACCفازهای اجرای 

تفسیر ضوابط به زبان قابل فهم کدنویسی•
ارگان مربوطهBEPایجاد مدل مبتنی بر •
بررسی انطباق•
ارائه گزارش•



شه نقشه برداری و تهیه نق

ارائه موافقت اصولی 
بر اساس( دستور نقشه)

ضوابط شهری

طراح معمار و ارائه نقشه 
معماری

طراح سازه و تاسیسات کمیسیون معماری 

نکنترل و نظارت ساختما 

نقشه وکنترلمساحی
سازمان نظام مهندسی•
...، برق، گاز وابشرکت های •

شروع فرآیند ساختمانی

نظارت
نظارت مهندس ناظر•
کنترل تخلفات شهرداری•

اتمام فرآیند ساختمانی

چک لیست پایانکار
آتش نشانی•
کیفیت بنا•
...استاندارد و•

بهره برداریصدور پایانکار

و نگهداریتعمیر 



محدوده پایلوت شهر شیراز



(Georeference)پالک مورد نظر



اعالم ضابطه خودکار و تولید قالب اولیه برای طراح



ثبت موقعیت مکانی برای قالب پروژه ها



نمونه مدل تهیه شده از پروانه های صادره در منطقه پایلوت شهرداری شیراز



مطابقت نقشه های تایید شده طراحی، معماری و سازه



عدم تطابق نقشه های معماری، سازه و تاسیسات



نقشه های طراحیمساحی



گزارش خطا های معماری از طرح تهیه شده


