
در مدیریت مسائل پروژهBCFنقش 

امیرحسین میرکوشش

IBIM Oneمدیر بیم 



مدیریت مسائل پروژه•

BCFتعریف •

BCFویژگی های •

BCF Managerبررسی -BCFآیتم های •

مطالعه موردی: در پروژه ها استفاده می کنم BCFچطور از•

فهرست



پخش فیلم معرفی•

معرفی



خطاابهام

هماهنگی

پیشنهادتداخل

درخواست 
اطالعات

جهت 
اطالع

تناقضمشکل

پروژهمسائل 



•BCF  ر اساس بپروژه پلتفرم نرم افزاری منبع باز برای مدیریت مسائل یک قالب همکاری بیم یا
ا در پیرامون مسائل پروژه ر تعامل سریع و آنالین است که به ذی نفعان پروژه امکان مدل بیم 

.  می دهدمحیطی اشتراکی 

•BCF  ش ها است که با ارسال نظرات، پرسمبنای بیم فرمت منبع باز جهت همکاری تیمی بر یک
اد قابل اعتمو ساختارمندو تصاویر پیرامون مدل سه بعدی بیم، مسائل پروژه را به صورت 

.کندمدیریت می 

BCF چیست؟



آنها با طرح . می باشدTeklaو Solibriمشترکو همکاری 2009به سال مربوط BCFشلک گیری •
را bcfxmlبه نامBCFبین نرم افزار های بیم را امکان پذیر کردند و طرح اولیه ارتباطات BCFایده 

. ایجاد کردند

•IFC BASE

فارغ از نوع نرم افزار•

buildingSMARTعنوان یک استاندارد از مجموعه استانداردهای بنیاد به  BCFحاضردر حال •
.می شودشناخته 

BCFشکل گیری 



buildingSMART



همه افراد درگیر در پروژه 

و تیم طراحی جهت بررسیتیم مدلسازی بین ارتباط •
مدلها و اصالح نقشه تداخالت، ابهامات و تناقض 

جهت رفع مشکالت و تیم مدلسازی ارتباط داخلی •
خطاهای مدلسازی

ینمابارتباط بین تیم های طراحی جهت رفع مسائل فی •

پیمانکارارتباط داخلی تیم •

ارفرماک ارتباط بین ارکان اصلی پروژه از طراح، پیمانکار تا •

BCF چه کسانی استفاده می شود؟توسط



برداریتمامی چرخه حیات پروژه از برنامه ریزی، طراحی، ساخت تا بهره در 

BCF چه مرحله ای از پروژه استفاده می شود؟در



؟چیست BCFمحتوای



؟چیست BCFمحتوای



تعیین مسئول پیگیری•

رسیدگی تعیین مهلت •

تعریف چرخه •

استمشخص و قابل رصد مشلک، بررسی و یا رفع مسئول BCFلحظه تولید از •

بنددکننده سوال در صورت رضایت از پاسخ دریافت شده پرونده سوال را می ایجاد •

روال گردش سوال



روال گردش سوال



BCFدو نوع گردش کاری 

file basedcloud based



BCFانواع استفاده از 

متن عکس دوبعدی سه بعدی



ذخیره مختصات موقعیت دوربین•

ذخیره مختصات نقطه تمرکز•

جابجایی سریع و خودکار به ناحیه مورد بحث•

عدم نیاز به بیان طبقه و یا محورها•

موقعیت دوربین



BCFکردن گزارش تداخالت به محیط وارد •

. تاسدیسیپلینی و بین دیسیپلینی چرخه کاری داخل پروژه جهت حل تداخالت داخل ایجاد •

تداخالتهای گزارش 



BCFانواع نرم افزارهای 

BCF Manager



BCFانواع فیلدهای  توضیح به همراه مثال

عنوان پرسش عنوان پرسش به صورت منحصر به فرد و شخصی سازی برای هر پروژه 

نوع پرسش ...درخواست، مشلک، کمبود اطالعات، خطا، تناقض، تداخل، جهت اطالع و : انواع پرسش

اهمیت پرسش بحرانی، مهم، معمولی، کم اهمیت و هولد

ناحیه پرسش زیر پروژه مد نظریاشخصی سازی برای هر پروژه به عنوان مثال طبقه 

مسئول بررسی مسئهفرد متولی بررسی و حل 

مایلستون پرسش فاز مورد سوال پرسش نظیر برنامه ریزی، طراحی، ساخت یا بهره برداری

مهلت پاسخگویی حداکثر تاریخ پاسخگویی

برچسب های پرسش ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکیزهدیسیپلین های درگیر در پرسش نظیر معماری، سا

رونوشت های پرسش اطالع به دیگر نفرات به صورت رونوشت

متن پرسش متن شفاف و واضح در مورد پرسش

وضعیت پرسش پرونده باز یا بسته

BCF Managerبررسی BCF:آیتم های 



BCF Managerبررسی BCF:آیتم های 



استفاده می کنندBCFچه کسانی از •

مشخصات پروژه چیست•

روال پایش عملکرد تیم ها •

مطالعه موردی: پروژه ها استفاده می کنمدر BCFچطور از 



اداری تجاری: کاربری•

تهران: موقعیت•

مترمربع35000: متراژ•

طبقه25: تعداد طبقه•

معرفی پروژه



BIMCollabمحصول کمپانی BCF Managerاستفاده از نرم افزار •

cloud baseاستفاده از حالت •

و نسخه وب سایتRevit ،Navisworksاستفاده از پالگین نرم افزار های •

ژه بیم با یکدیگر و همچنین طراحان پروتیم های مدلسازی بین جهت ارتباطات BCFاستفاده از •
جهت رفع مسائل پیرامون مدلسازی و طراحی 

روال انجام کار



پرسشعنوان •

حالت خطای مدلسازی، درخواست اطالعات، تداخل المان ها و مسائل پروژه چهار : نوع پرسش•
(  هر حالتی غیر از سه مورد اول)

مورد پرسشطبقه •

برچسب دیسیپلین ها•

فرد مسئول پیگیری•

به صورت کامال شفاف و بدور از هر گونه ابهاممتن پرسش •

تگ های مورد استفاده



با قرار گیری در موقعیت مد Navisworksیا Revitپرسشگر در نرم افزار توسط فرد BCFایجاد •
مربوطههای اطالعاتی و وارد کردن تگ نظر

و افراد با  Revitدرفرد مدلساز )متولی در نرم افزار مربوط به خود مد نظر توسط فرد BCFبررسی •
(یا نسخه وب سایتNavisworksسمت مدیریتی در 

در صورت لزوم اصالح مدل•

پاسخ به فرد پرسش کننده•

ه توسط پرسش کننده در صورت اقناع از پاسخ و در غیر این صورت دوباره بBCFبستن پرونده •
جریان انداختن آن

روال پرسش و پاسخ



روال پرسش و پاسخ



نمونه خطای مدلسازییک 

نمونه تداخل بین دیسیپلینی

BCFنمونه 



تولید شدههای  BCFلیست 



داشبورد وضعیت پروژه
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مشکل خطا تداخل درخواست

BCF نوع

بیشتراطالعات درخواست درصد 26•

خطاهای مدلسازیدرصد 16•

هاالمان تداخالت درصد 17•

مشکالتدرصد 41•

های مطرح شده در پروژه BCFانواع 



مسائل پیرامون پروژهپرسش ها و مشخص و شفاف شدن انواع •

مسائلبرطرف کردن مشخص شدن متولی •

موثر جهت رفع تداخالت بین دیسیپلین های مختلفپیگری •

مدلسازیپیگیری موثر جهت رفع خطاهای •

پیگیری موثر جهت رفع مشکالت نقشه های مشاور نظیر کمبود اطالعات، تناقض ها و تداخالت•

کیفیت پروژهبهبود بیان پیشنهادها به طراحان پروژه جهت •

ایجاد چرخه کاری قابل اعتماد در پروژه جهت حل مسائل •

سازی منبع و دلیل تغییرات پروژهمستند •

بیمابزار موثر جهت چک مدل •

واگذاری و انتشار مدل بیمجهت ابزار قابل اعتماد برای هماهنگ کننده ها و مدیر بیم •

BCFتیمی پلتفرم ارتباط نتایج بکارگیری 



زمینه ارتباطات و مسائل داخل پروژه نقش به سزایی در بهبود هماهنگی ها، در BCFفرمت •
.مدیریت مسائل و پیگیری های الزم جهت حل آنها دارد

، این پلتفرم با ایجاد زمینه های کنترلی، تگ های اطالعاتی نظیر نوع سوال، دیسیپلین•
به مایلستون، مسئول پاسخ و همچنین اتصال سوال به موقعیت دوربین در مدل بیم، اهمیت

.سزایی در جلوگیری از هرج و مرج ناشی از ابهامات و پرسش های حل نشده دارد

ای از مهمترین دالیل استفاده از این پلتفرم در مدیریت مسائل، ایجاد شفافیت در پرسش ه•
ل موثر در پیگیری حابزاری مطرح شده، واضح و مشخص بودن متولی رفع مسائل و در نهایت 

.کلیه مسائل مطرح شده در پروژه است

امید است همه افراد درگیر در پروژه جهت مدیریت ارتباطات و مسائل، از این پلتفرم رو به •
.بهره بگیرندگسترش 

گیرینتیجه 



با سپاس از توجه شما


