
اداري کاربري با در ساختمان BIMموردي عملکرد بررسی 
در فاز اجرا و نظارت

رمضانیانسینا مهندس

فرازویستاشرکت -و هماهنگ کننده پروژه BIMکارشناس 



اطالعات پروژه

)پ.س.آپیمان مدیریت با شرکت ( شرکت بیمه کوثر : کارفرما 

ماه3: اجرا مدت 

اداری: پروژه کاربری 

طبقه15: طبقات تعداد 

مترمربع1000: زمینمساحت 

مربعمتر 13000: بنای لکزیر 

فرازویستامهندسین مشاور : BIMمشاور 



شرح خدمات

) :پروژه در مرحله فعلی ازبیلتجمع آوری اطالعات و تهیه نقشه و وضعیت ( 1مرحله 

نرم افزار های موجود در سیستم کارفرما و نحوه استفاده از آنبررسی -

جلسه با کارفرما و اخذ اطالعات مورد نیازبرگزاری -

ازبیلتوضعیت چون ساخت موجود و تهیه نقشه های برداشت -

1مدت زمان یک ماه شمسی در مرحله 



شرح خدمات

) :2فاز تهیه مدل سه بعدی ( 2مرحله 

BIMسازه در سیستم 2تهیه مدل سه بعدی فاز 

BIMمعماری در سیستم 2تهیه مدل سه بعدی فاز 

BIMدر سیستم تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 2تهیه مدل سه بعدی فاز 



شرح خدمات

:)2فازدر مختلفهایسیستمهاینقشهکردنسازگار (3مرحله

ساختمانتاسیساتوسازهومعماریهایسیستممیانهابرخوردشناسایی

کارفرمابهنرموسختبرخوردهایاعالم

شدهاعالماصالحاتبراساس2فازبعدیسهمدلدر ساختمانهایسیستمتغییراتاعمال

ماهدومجموعدر 3مرحلهو2مرحله



فرآیند انجام تعهدات

سازهازبیلتبرداشت وضع موجود و تهیه -

هادیسیپلین سایر مدل سازی -

گزارش تداخالت -

رفع تداخالت موجود و سازگار کردن-

تهیه آلبوم نقشه ها-



مدل سازي سازه

:سازه ازبیلتروند تهیه 

مدل سازی برداشت انجام شده و سازگار کردن آن با نقشه های موجود-

سازهازبیلتتهیه آلبوم نقشه های -

برداشت وضع موجود

نقشه برداریاسکن لیزری



وضعیت سازه در زمان نقشه برداري



چالش ها

:سازه ازبیلتچالش پیش رو در روند تهیه 

عدم تطبیق نقشه های موجود با نقشه های برداشت شده-

اجرای عملیات دیوار چینی حین نقشه برداری-

همکفاولویت کارگاه در طبقات باالی -





معماريسازي مدل 

:روند تهیه مدل معماری 

مدل سازی براساس نقشه های موجود-

تطبیق مدل معماری یا مدل سازه-

:چالش های تهیه مدل معماری 

به روز رسانی مدل معماری با توجه به تغییرات نقشه ای در کارگاه-





تاسیسات الکتریکی و مکانیکیسازي مدل 

:مکانیکالوالکتریکالمدلتهیهروند

موجودهاینقشهبراساسسازیمدل-

کارگاهیاتجلسبرگزاریبامعماریوسازهمدلبامکانیکیوالکتریکیتاسیساتمدلتطبیق-

:هاچالش

پیدر پیتغییراتبهتوجهباتاسیساتمدلرسانیروزبه-

فضامحدودیت-

معماریفضایارتفاعمحدودیت-











دستاوردهاي پروژه

سازهازبیلتبرداشت وضع موجود کارگاه و تهیه -

کلش یابی و رفع تداخالت-

از بخش های مختلف جهت خرید تجهیزاتمتره-

مطابق با استانداردها در بخش تاسیساتجانماییچیدمان و -

پیمانکارانبرگزاری منظم جلسات کارگاهی به همراه عوامل کارفرما و -

تهیه خروجی های الزم-

صرفه جویی در زمان-



دستاوردهاي پروژه

جلوگیری از پرت مصالح-

سازگار کردن نقشه های دیسیپلین های مختلف-

کنترل اجرا با مدل-



درس آموخته ها

ژهپروروپیشموانعوهاچالشوهاخواستهشناساییوکارفرماباجلسهاولینبرگزاری-

سازیمدلجهتمختلفهایدیسیپلینبندیاولویت-

کارگاهیجلساتبرگزاریباتداخالترفع-

مدلبررسیجلساتدر پیمانکارانوکارفرماازاعمکارگاهیعواملتمامیحضور -

کارفرمابهارائهجهتتداخالتگزارشمناسبفرمتارائه-

کارگاهیومجربمهندسینوجودبانرمهایکلشبینیپیش-

تداخالترفعوسازیمدلجهتاجراییکامالدیدبامهندسینوجود-



BIMهایکاراییبهتوجهباصرفانهوپروژهنیازبامتناسبقراردادیتهیهبهالزام-

پروژهبنچمارکباتطبیقهمچنینوازبیلتتهیهجهتبردارینقشهمناسبفرمت-

هایفایلکردنRELOADنهایتاوهمرویشدهلینکهایمدلشلکبهمدلارسالفرمت-

باشدشدهلینک

تهیهتلیسچکبامطابقمدلارسالازقبلوشودتهیهلیستیچکپروژههر برایشودسعی-

شودبررسیمدلشده

مشخصپروژهمدیر یاوپروژهکنندههماهنگعنوانبهراشخصیکارفرماهممشاور هم-

نمایند

درس آموخته ها



شودارسالکارفرمامدیریتبهماهانهگزارشصورتبهگزارشی-

شوددیدههمکارفرمانظر اعالموبررسیحتماپروژههایمایلستوندر-

درس آموخته ها



زانبا تشکر از توجه شما عزی

وششادنمهندس رامین , با تشکر از مهندس اسحاق صادقی 

نونهالو مهندس فرید 
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