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در پروژه خود چه اقداماتی را می بایست انجام BIMبخش دولتی و خصوصی در صورت تصمیم به پیاده سازی فرآیند کارفرمایان❖

دهند؟

چیست؟BIMمورد نیاز جهت ارجاع کار در پروژه های مبتنی بر رویه های❖

چه اسناد و مدارکی می بایست تولید شود؟پیمانکاراندر انجام فرآیند مناقصه به منظور انتخاب مشاوران و ❖

فرآیند و آیین نامه های جاری ارجاع کار در کشور به منظور تسهیل در پیاده سازیباالدستیچه تغییراتی می بایست در اسناد ❖

BIMایجاد گردد؟

چیست؟BIMمبتنی بر پروژه هایبه منظور ارجاع کار پیمانکارانمالحظات مورد نظر در ارزیابی کیفی و فنی مشاوران و ❖

است؟هاییشامل چه بخش BIMقراردادهای پروژه های مبتنی بر ❖

در پروژه ایجاد شود؟BIMچه تغییراتی می بایست در قراردادهای همسان انجام خدمات مشاوره به منظور پیاده سازی فرآیند ❖

در نظر گرفت؟BIMفکری را چگونه میتوان در پروژه های مبتنی بر سرمایه هایمالحظات مربوط به حق مالکیت ❖

BIMمبتنی بر پروژه هایابهامات و سواالت اساسی در ارجاع کار 



از سوی مجلس شورای اسالمی13890به شماره 1383/11/17ابالغی، 1383/01/25مصوب مناقصاتقانون برگزاری ❖

1385/07/05مصوب مناقصاتقانون برگزاری 12اجرایی بند ج ماده آیین نامه❖

1388/10/01ک مورخ 42986ت /193542خرید خدمات مشاوره شماره آیین نامه❖

برخی از اسناد جاری در کشور به منظور ارجاع کار در پروژه ها



ای یک مرحله ای و دو مرحلهمناقصاتدر پیمانکارانرویه ارجاع کار به مشاوران و 
(  13890قانون )



BIMمالحظات مورد نیاز در رویه های جاری به منظور ارجاع کار در پروژه های مبتنی بر 



توسط کشورهای مختلف در سطح دنیاBIMفرآیند پیاده سازی
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BIM Guide

یااسترال

2011-2016
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2013

GSA BIM Guide 
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فالند
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2013-

2008
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Statsbygg BIM 

Manual 1.2
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Handbookal 1.2

2014

CIC BIM Standard

هنگ کنگ

2019-2015

The Construction Manager's 
Guide to Building 

Information Modeling

آمریکا

2015

نظور تدوین شده در سطح دنیا به مدستورالعمل های، استانداردها و راهنماها
BIMپیاده سازی فرآیند 



نظور تدوین شده در سطح دنیا به مدستورالعمل های، استانداردها و راهنماها
BIMپیاده سازی فرآیند 



بتنی جاری به منظور ارجاع کار در پروژه های سه عاملی مرویه هایتغییرات مورد نیاز در 
BIMبر 

نظرمدکاربردهایشناسایی❖
BIM(BIMفرآیندپیاده سازی Use)

نیازمندی هایوالزاماتسندتدوین❖
(EIR)کارفرما

یکیفارزیابیفراخواناسنادتدوین❖
(RFQ)

(RFP)فنیارزیابیاسنادتدوین❖

کارفرمایانتهیه اسناد مناقصه توسط 

کیفیارزیابیاسنادتکمیل❖
اعالمهاینیازمندیبامتناسب

EIRسنددرکارفرماتوسطشده

تکمیل اسناد ارزیابی کیفی توسط 
پیمانکارانمشاوران و 

بامرتبطمعیارهاینطرگیریدر❖
ومشاورانتوانمندیوصالحیت

منظوربهBIMحوزهدرپیمانکاران
ایانکارفرمتوسطکوتاهفهرستتهیه

ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه مشاوران و 
BIMتوانمندی ها در حوزه درنظرگیریبا پیمانکاران



BIMجاری به منظور ارجاع کار در پروژه های مبتنی بر رویه هایتغییرات مورد نیاز در 

اسبمتنفنیارزیابیاسنادتکمیل❖
توسطشدهاعالمهاینیازمندیبا

EIRسنددرکارفرما

تکمیل اسناد ارزیابی فنی توسط 
پیمانکارانمشاوران و 

بامرتبطمعیارهاینطرگیریدر❖
ومشاورانتوانمندیوصالحیت

مرحلهدرBIMحوزهدرپیمانکاران
فنیارزیابی

ارزیابی فنی پیشنهادهای مشاوران و 
پیمانکاران

BIMاجراییبرنامهسندتدوین❖

(BEP)پروژه
BIMبامرتبطمالحظاتدرنظرگیری❖

شرایطوقراردادیمتونتدویندر
خصوصی

عقد قرارداد



BIMدر زمینه (EIR)کارفرما نیازمندی هایسند الزامات و ❖

(RFQ)پیمانکاراناسناد فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران و ❖

(RFP)پیمانکاراناسناد فراخوان ارزیابی فنی مشاوران و ❖

(BEP)پروژه BIMسند برنامه اجرایی ❖

BIMمهمترین اسناد الحاقی مورد نیاز جهت ارجاع کار در پروژه های مبتنی بر 



سند الزامات و نیازمندی های کارفرما 

Employer's Information Requirement (EIR)

Project BIM brief 

The Project BIM Brief (PBB) is a document that defines the client’s requirements 

and expectations for a project with regard to BIM. 



Employer's Information Requirement (EIR)سند الزامات و نیازمندی های کارفرما 



پیمانکارانمشاوران و (RFP)و ارزیابی فنی (RFQ)اسناد فراخوان ارزیابی کیفی 



(BEP)پروژه BIMسند برنامه اجرایی 

BIM Execution Plan (BEP)



(BEP)پروژه BIMسند برنامه اجرایی 

BIM Execution Plan (BEP)



در پروژه های عمرانی (BIM)اطالعات ساخت مدلسازیاز استاندارد رونماییتدوین و 

مناطق آزاد کشور



در مناطق آزاد کشورBIMتشکیل شورای سیاست گذاری و شورای اجرایی پیاده سازی فرآیند 



سه دانشگاه برتر و مناطق آزاد کشورفیمابینعقد قرارداد 

گردیدمقررآزاد،مناطقوقتمحترممدیرعاملدستورباو1397ماهآباندر
ازیکهرباقراردادعقدبهاقدامآزادمناطقسازمان هایمدیران

:نمایندذیلخدماتانجاممنظوربهمذکوردانشگاه های

آزادمنطقهشناختمنظوربهمیدانیمطالعاتانجام❖

آزادمنطقهدرBIMفرآیندسازیپیادهاجرایینامهآیینتدوین❖

پایلوتپروژهیکدرBIMفرآیندسازیپیاده❖



های تخصصی در سه دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران و فردوسی مشهدکارگروهایجاد 

دکتر حسین تقدس✓
عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران✓
تکنوسامدیر مرکز تحقیقاتی ✓
در منطقه آزاد BIMمدیر پروژه پیاده سازی فرآیند ✓

کیش

مغربیدکتر مجتبی ✓
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد✓
مدیر مرکز تحقیقات ساخت هوشمند✓
در منطقه آزاد BIMمدیر پروژه پیاده سازی فرآیند ✓

اروند

دکتر محمد صالح دشتی✓
دکتری مهندسی و مدیریت ساخت✓
آرادمدیریت ساخت پیشتازانفناورمدیر واحد ✓
در منطقه آزاد BIMمدیر پروژه پیاده سازی فرآیند ✓

چابهار



تورالعمل انجام مطالعات شناخت مناطق آزاد و بررسی سیستماتیک آیین نامه ها، دس

BIMدر حوزه المللیها و استانداردهای معتبر بین 



در مناطق آزاد BIMآغاز روند ترجمه و تالیف استاندارد و آیین نامه اجرایی پیاده سازی فرآیند 

یکسیستماتبررسیومطالعهازپس
ودستورالعمل هااستانداردها،

درشدهتدوینالمللیبینراهنماهای
وترجمهروند،BIMفرآیندزمینه
یاجراینامهآیینواستانداردتالیف
مناطقدرBIMفرآیندسازیپیاده
نتایجدرنظرگیریباوکشورآزاد

مناطقوضعیتشناختمطالعات
سهتخصصیهایکارگروهتوسط

.گردیدآغازهادانشگاهدرگانه
.



در پروژه های پایلوت تعریف شده در مناطق آزاد و BIMپیاده سازی فرآیند 

نتایج حاصله در تدوین آیین نامهنظرگیریدر 

متر مربع20000با زیربنا چابهاردر پروژه پایلوت احداث ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد BIMپیاده سازی فرآیند 



در پروژه های پایلوت تعریف شده در مناطق آزاد و BIMپیاده سازی فرآیند 

نتایج حاصله در تدوین آیین نامهنظرگیریدر 

متر مربع20000با زیربنا چابهاردر پروژه پایلوت احداث ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد BIMپیاده سازی فرآیند 



در سطح مناطق آزادBIMبرگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه 

BIMفرآیندسازیپیادهباهمزمان

هایدورهپایلوت،هایپروژهدر
آموزشجهتتخصصیآموزشی

انمشاور،کارفرمایانانسانینیروی
مناطقسطحدرفعالپیمانکارانو

.گردیدبرگزارآزاد



در تدوین های تخصصیکارگروهبرگزاری متناوب جلسات پایش پیشرفت و هماهنگی 

BIMآیین نامه و پیاده سازی فرآیند 



جمع بندی، تهیه نسخه نهایی استاندارد با اعمال نقطه نظرات معاونت های 
رونماییفنی و زیربنایی مناطق آزاد و تصویب 

تفعالیسالدوانجامازپسوبحمدهلل
استاندارداولیناجرایی،وپژوهشی

BIMتیرماهپانزدهمتاریخدرایران
جمهورمجترمریاستتوسط1400

اختیاردرزودیبهوگردیدهرونمایی
خواهدقرارکشورمهندسیجامعه
.گرفت



در پروژه های عمرانی (BIM)اطالعات ساخت مدلسازیاز استاندارد رونماییتدوین و 

مناطق آزاد کشور
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