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سال گذشته3تقسیم بندی موانع بر اساس مذاکرات و تجربیات در طول 



BIMعدم آموزش تخصص های مرتبط با -1-1

کم ارزش انگاری خدمات مهندسی-1-2

بین عوامل مختلف در پروژه هاBIMعدم اشاعه مناسب فرهنگ کار تیمی در -1-3

به دلیل قطع ارتباط با صاحبان اصلی تکنولوژیBIMتوسعه نیافتگی تکنولوژی مرتبط با -1-4

وآموزشیفرهنگی-1

در پروژه ها، عامل فرهنگی و آموزش استBIMمهمترین مانع در عدم استفاده از 



سازمان و پروژهمفهوم شفافیت در تعریف درست عدم -2-1

آشکار نشدن مشکالت پروژه بصورت جدی-2-2

مشخص نشدن عینی اثر تصمیمات نادرست در پروژه-2-3

عدم استفاده از تحلیل های مختلف در رویه تصمیم سازی و اخذ تصمیمات فردی-2-4

امکان انتشار اسناد نامعتبر و غیر واقعی در پروژه-2-5

شفافیت-2

"عنصر گمشده در بسیاری از پروژه ها، چرا از شفافیت گریزانیم " 



عدم وجود اسناد باالدستی در کشور با الزام اجرایی در پروژه ها-3-1

(ISO-19650مانند )عدم توجه به استانداردهای موجود بین المللی -3-2

BIMعدم وجود شرح خدمات و مسئولیت های جامع مدون مرتبط با -3-3

و اطالعات مربوطهBIMمشخص نبودن مالکیت معنوی مدل -3-4

در اسناد مناقصهBIMپیش بینی نشدن خدمات -3-5

وحقوقیقانونی-3

"قانون، حمایتگر مدلسازی اطالعات ساختمان " 



به عنوان هزینه و نه سرمایه گذاریBIMنگاه به -4-1

نگاه به پروژه ها بصورت کوتاه مدت و نه یک دارایی-4-2

عدم پیش بینی و کنترل واقعی هزینه ها-4-3

عدم رونق پروژه ها به دلیل رکود و تورم اقتصادی-4-4

با سایر روش های ساختBIMعدم امکان رقابت -4-5

اقتصادی-4

"مدلسازی اطالعات ساختمان اقتصاد، محرک " 



BIMکمبود افراد متخصص و آگاه متناسب با مسئولیت ها و شغل های تعریف شده در -5-1

عدم دسترسی مناسب و اقتصادی به نرم افزارهای اصلی، پالگین ها و خدمات پشتیبانی بین المللی-5-2

خدمات اینترنت ناپایدار -5-3

بار مالی سنگین به روزآوری سخت افزارها متناسب با نرم افزارها-5-4

وزیرساختنیازهایفنی-5

"هموارکننده مسیر مدلسازی اطالعات ساختمان زیرساخت، " 



سیاسی-6



BIMپروژههابدون

باال رفتن هزینه های پروژه•

باال رفتن زمان اجرای پروژه•

ایجاد رقابت های  غیر منصفانه در پروژه •

ایجاد فاصله بیشتر ایران با کشورهای در حال توسعه•

در پروژه هاConflictو Padding ،scope creep ،Gold Platingافزایش •

برداریعدم توجه به دوره بهره•

عدم توجه به ایمنی پروژه ها•

افزایش تعداد نیروی انسانی پروژه•



BIMدهسازیبهتراراهکارهاییبرایپی

(ساخت و بهره برداری)BIMیافتن و ترغیب یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در یک پروژه کامل •

در کشورBIMوجود یک مرجع تصمیم گیری واحد برای •

برای استفاده بهینه از آنBIMبومی سازی استانداردهای بین المللی در حوزه •

از طریق ارتباط موثر و مستمرBIMاز مشاوران و پیمانکاران بین المللی الگوبرداری •

در کلیه پروژه های کشورBIMتدوین اسناد باالدستی و قوانین الزام آور برای اجرای •

هنرستان هادر دانشگاه ها، مراکز علمی و کاربردی و حتی BIMآموزش تخصص های مختلف •



برایBIMمزایای پیاده سازی 

ایجاد اشتغال در کشور•

صدور خدمات مهندسی به سراسر دنیا•

ارتقاء جایگاه شغلی مهندسی در کشور•

رشد شرکت های دانش بنیان و تولید علم برای کشور•

جلوگیری از مهاجرت افراد متخصص از کشور•

در شرایط بحرانی کشورBIMاستفاده از •



با سپاس از همراهی شما



پرسش و پاسخ


