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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان

فناوری  کار(  پیمان و  مشاور  )کارفرما،  رپوژه  عوامل  اتصال  جهت  ساخت  صنعت  گمشده  حلقه  گفت  بتوان  جرات  هب  شاید 

مدلسازی اطالعات ساختمان )BIM( می باشد. فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان با یکپارچه سازی بانک اطالعات رپوژه 

کار سازنده و تأمین کنندگان رپوژه صورت میگیرد بستر موفقیت  و عملیاتی که روی این بانک اطالعات توسط مشاور طراح، پیمان

رپوژه یعنی تحقق اهداف کیفیت، زمان و هزینه را فراهم می کند. BIM مرز محدودیت اه را شکسته و اطمینان از رپوژه ای 

منظم و سیستماتیک را ربای ذینفعان هب ارمغان می آورد.

با کارربد  تغییرات از یک طرف و افزایش شفافیت و تصوری سازی  تعارضات طراحی،  کاهش دعاوی، دوباره کاری اه، 

)BIM( رد رپوژه اهی ساخت، آن را هب یک خواست جهانی ذینفعان رد صنعت  فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان 

BIM رد بسیاری از کشور اهی دنیا و حرکت هب سوی نهادینه سازی این  ساخت و ساز تبدیل کرده است. اجباری شدن 

فناوری رد بقیه کشور اه گواهی مناسب ربای این موضوع می باشد.

HSE، صنعتی سازی،  VDC، مدرییت هزینه اه، زمان، ریسک و  BIM از تصوریسازی،  محدوده وسیع خدمات رسانی 

ساخت وساز انب و ساخت اپیدار نمایشی از وسعت کارربد این فناوری مدرن می باشد. اصواًل می توان گفت شعار »بساز 

قبل از ساختن« مناسب این فناوری می باشد.

نباید فراموش کرد صنعت ساخت رد حال حاضر بودجه ای ربزگ را هب خود اختصاص داده است و افزایش بهره وری انشی از 

اجرای BIM کمک عظیمی رد صرف این بودجه هب کشور عززیمان می نماید.

پیام دبیر کنفرانس: 

BIM،ضرورت، چالش اه و افق اهی پیش رو

دکتر اقبال شاکری
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3 BIMCONF.IR

اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان

ما رد عصر دیجیتال زندگی می کنیم؛ سرعت رشد فناوری رد محصوالت و خدمات چندین ربارب سال اهی قبل شده است. 

ازباراهی  و  ربات اه  هستیم.  شاهد  را  سایبری  عظیم  رویداداهی  روز  هر  و  گذاشته ایم  سر  پشت  را  کامپیورت  و  ماشین  دوران 

کانیکی را رد صنایع تصاحب می کنند و صنعت ساختمان از این اقعده مستثنی  دیجیتال و مجازی کم کم جای انسان و ماشین آالت م

نیست. امروزه الگواهی جدیدی رد شکل گیری  ساخت  و سازاهی نوین هب ظهور رسیده اند  که مهمترین آن  مدلسازی اطالعات 

ساختمان یا همان )BIM( می باشد.

پیدایش مدلسازی اطالعات ساختمان )BIM( و فناوری اهی نوین رنم افزاری و سخت افزاری، افق اهی جدیدی را پیش 

روی صنعت ساختمان رد کشوراهی پیشرفته گشوده است. فرهنگ جدید ساخت وساز رباپهی )BIM( زمینه ساز بدعت اهی 

جدیدی رد فرآینداهی طراحی، مدرییت ساخت، تولید و تهیه مصالح استاندارد و نظارت رب اجرا، مدرییت ارنژی ساختمان، 

ایمنی، بهداشت و محیط زیست، بهره ربداری و نگهداری صحیح ساختمان و موارد مشابهی شده است که عالوه رب سهولت و دقت 

رب سرعت رپدازش اطالعات الزم جهت تصمیم سازی ذی نفعان و مدریان رپوژه اهی ساختمانی افزوده است.

گاه وژیه ای رد جهان داشته است. ما شاهد  کشور ما ، هم از نظر قدمت دانش مهندسی و هم توانمندی مهندسان همواره جای

و کارآمد  نیروی جوان  همیاری  با  توسط مهندسان جوان رد رپوژه اه هستیم و قصد داریم  فناوری رد سطوح مقدماتی  کارربد این 

کشور و حمایت اهی دولت محترم تدبیر و امید، این فناوری را رد کشور پیاده سازی کنیم ات عالوه رب ارتقاء کیفیت ساخت وساز، 

ساختمان  رد صنعت  فناوری  این  بواسطه  اشتغال  و  کارآفرینی  حوزه  رد  جدیدی  استانداردسازی،  فرصت اهی  و  یکسان سازی 

هب منظور  مناسبی  هم اندیشی  محمل  و  بستر  می تواند   )BIM( ساختمان  اطالعات  مدلسازی  بین المللی  کنفرانس  آوریم.  فراهم 

کنفرانس  این  رد  حوزه  این  متخصصان  و  عالقه مندان  تمامی  ات  است  الزم  و  باشد  رویکرد  این  رد  پیش رو  چالش اهی  ربرسی 

هب صورت جدی و مستمر مشارکت نموده ات نتایج ارزشمند حاصل از آن، دولت و صنعت ساختمان را رد رسیدن هب اهداف 

ربانمه توسعه کشور یاری نمایند.

پیام معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دکتر حامد مظاهریان
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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان هب عنوان قطب اصلی اقنون گذار رد استانداردسازی صنعت ساختمان، همواره 

رویکردی متمازی رد کارربد فناوری اهی نوین ساخت و ساز داشته است. مدلسازی اطالعات ساختمان )BIM( از 

کنترل  و  ملی  دفتر مقررات  فناوری اطالعات رد جهان می باشد  که  توسعه راهبردی صنعت ساختمان رب اپهی  الگواهی 

ساختمان هب منظور کاربست این فناوری رد کشور، تمهیدات وژیه ای فراهم آورده است.

و  گاهیان   دانش دولتی،  مرتبط  مدریان  حضور  با  فناوری  این  خصوص  رد  هم اندیشی  و  معرفی  جلسات  ربگزاری   

کشوراهی  و  با کمک عالقه مندان  کشور  BIM رد  توسعه  و  پیاده سازی  کاراهی  صنعتگران، ایجاد ااتق فکر رد زمینه راه

همایش اه و  نیز حمایت از  BIM  و  پیشرو رد این فناوری، ژپوهش رد راستای   تهیه چشم انداز  و   سند استراژتیک 

کنفرانس اهی داخلی با رویکرد BIM علی الخصوص اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطالعات ساختمان که می تواند 

مستحکمی رد ایجاد فناوری BIM  رد صنعت ساخت و ساز کشور باشد از جمله ربانمه اهیی است که اتکنون 
سنگ بنای 

مد نظر قرار گرفته است. امید است رد این رویداد مهم با همت کارشناسان و عالقه مندان این حوزه، دستاورداهی 

ارزشمندی رد شناخت راهبرداهی بومی سازی و مسیر توسعه BIM رد کشور حاصل آید. 

پیام مدری کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

مهندس حامد   مانی فر
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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان
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BIM پیام مدیرعامل گروه لوتوس برای کنفرانس

مسکونی،  ساختمان های  احداث  در  پیشرو  مجموعه ای  عنوان  به  لوتوس  مهندسی  و  اقتصادی  گروه 
ایرانی و دستاوردهای جهانی  بر هنر معماری  با تکیه  ایده شکوه و نوآوری  بر  تجاری و اداری مبتنی 

فعالیت می کند. 
و  قانون مند  و  منصفانه  شراکت  ایجاد  و  مطمئن  سرمایه گذاری های  مسیر  از  دارد  تالش  شرکت  این 
همچنین طرح ریزی منفعت پایدار برای ذی نفعان توجه خود را برحوزه های منتخب و ویژه ای از صنعت 
ساختمان معطوف کند و در این رهگذر از پتانسیل های داخلی و جهانی در این حوزه به شکل مناسبی 
با  تا  دارد  تالش  ساختمان  حوزه صنعت  به  تخصصی  و  استراتژیک  نگاهی  با  لوتوس  برد.گروه  بهره 
شناخت و آنالیز شرایط موجود این صنعت و طرح ریزی و اجرای راه حل های اقتصادی، فنی و کارآمد 
گام هایی بلند و پیشرو در این زمینه بردارد.به همین منظور این گروه با نگاهی بنیادین به مسئله سبک 
زندگی و توجه به تاثیر کیفیت فضای معماری بر شیوه کار و زندگی تالش دارد ساختمان هایی را به 
مشتریان خود عرضه دارد که عالوه بر تأمین فضایی برای جاری شدن شیوه زندگی مدرن و درخور 
نباشد.گروه لوتوس  نیز به دور  شهروندان امروزی، از ریشه ها و زمینه های فرهنگی و جغرافیایی خود 
معتقد است که اجرایی کردن این ایده های پیشرو، جز با استفاده از ابزارهای روزآمد در حوزه مدیریت 
ساخت ممکن نیست و بدین روی استفاده از سیستم ها و روش هایی که به کمک آنها فرایندهای مدیریت 
ساخت و سازهای در دست انجام را بهبود بخشد در دستور کار قرار داده است. ایجاد واحد تحقیق و 
توسعه، استقرار سیستم مدیریت پروژه یکپارچه سازمانی، بهینه سازی طرح ها با استفاده از مهندسی ارزش 
بوده است.گروه  اقدامات  این  از جمله   BIM از  استفاده  با  و همچنین یکپارچه سازی اطالعات ساخت 
لوتوس اعتقاد راسخ دارد که آینده صنعت ساختمان با BIM گره خورده است و شرکت هایی که در 
این حوزه فعالیت می کنند ناگزیر از به کارگیری این رویکرد می باشند. شرکت هایی که بتوانند در این 
رویکرد جدید و جدی مدیریت ساخت پیشرو باشند، خواهند توانست گوی رقابت را از سایر فعاالن این 
عرصه ستانده و جایگاه پیشرو و موفق خود را حفظ کنند.مبتنی بر این بینش و با هدف حمایت جدی از 
تالش های شایسته تقدیری که در حوزه BIM صورت می گیرد، گروه لوتوس افتخار دارد باالترین سطح 
حمایت از کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان را به عمل آورده تا بتواند بخشی از مسئولیت های 

اجتماعی خود در پشتیبانی از تالش های علمی و حرفه ای حوزه مدیریت ساخت را به انجام رساند.

   رضا دژآگاه
مدیرعامل گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس 

حامی الماس کنفرانس    
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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان

شرکت اپیدارپی سازه

حامی زرین کنفرانس
شرکت .Co-PS در سال 1381 تاسیس گردیده و از ابتدا در زمینه ساخت و ساز در کشور با تمرکز 
بر پروژه های بزرگ مقیاس ساختمانی فعالیت نموده است. این شرکت در سال 94 به منظور ارائه 
سبک جدیدی از مدیریت، تغییرات بنیادینی در مجموعه خود ایجاد کرده و عرضه خدمات مدیریتی، 
مهندسی و اجرایی پروژه های بزرگ مقیاس کشور را با هدف تبدیل شدن به برترین برند تخصصی 
پروژه های بزرگ مقیاس ساختمانی و عمرانی کشور و هدف گیری بازارهای منطقه طی 5 سال، در 

دستور کار قرار داده است.
شرکت .Co-PS همگام با تعاریف استراتژیک و ارزشهای برند خود چشم انداز و رسالت سازمان را 

اینگونه تعریف نموده است:
چشم انداز: برترین برند تخصصی پروژه های بزرگ مقیاس ساختمانی و عمرانی کشور با هدف ورود 

به بازار منطقه در 5 سال آینده.
رسالت: ایجاد اطمینان در کارفرما و ایجاد امنیت شغلی برای پرسنل به بهره گیری از ارائه خدمات 

مدیریتی، مهندسی و اجرایی نوین و همگام با نهضت جهانی حفظ و حراست از محیط زیست.
افتخارات و دستاوردها:

 PMBOK عالوه بر ایجاد دفتر مدیریت پروژه و پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه Co-PS. شرکت
در سازمان، در راستای پیاده سازی مدل تعالی پروژه )PEM(در سطح کلیه پروژه های در دست انجام 
و با هدف افزایش بلوغ سازمانی، آشنایی با تجربیات برتر پروژه های موفق در سطح کشور و ارتقای 
و  حرفه ای  مختلف  همایش های  و  کنفرانس ها  در  به حضور  نسبت  کارکنان خود،  تجربه  و  دانش 
مدیریتی اهتمام ورزیده و همواره مشوق و تسهیل کننده حضور کارکنان در مجامع علمی کشوری و 
بین المللی بوده است. در این راستا نسبت به حضور پنج نفر از مهندسان شرکت در دوره های تربیت 
ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه اقدام گردید که سه تن از ایشان در دو دوره متوالی ششم و هفتم 

برگزاری جایزه ملی مدیریت پروژه، بعنوان ارزیابان جایزه ملی مدیریت پروژه انتخاب شده اند.
همچنین حضور موفق و حمایت شرکت از چهارهمین و پنجمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه 
و کسب لوح سپاس حرفه ای در دو سال گذشته و حمایت از اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی 
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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان
BIM ، نشان از حضور فعال در مجامع علمی کشور و تالش در راستای بهبود  اطالعات ساختمان 

مستمر دانش مدیریتی در سازمان دارد.
منابع انسانی:

کار  دستور  در  همواره  سازمانی  نقش  با  مرتبط  حرفه ای  سابقه  با  و  متخصص  نیروهای  از  استفاده 
از  بهره گیری  با  پروژه  انجام  مراحل  تمامی  در   .PS-Co خانواده  و  است  داشته  قرار  شرکت  این 
اعضای فعال، پیگیر، پویا، شاداب و خستگی ناپذیر حرکت خود را به سوی هدف ادامه خواهد داد. 
توزیع کنونی نیروی انسانی متخصص بر اساس سطح تحصیالت و سابقه حرفه ای در سازمان مطابق 

نمودارهای زیر است:

برخی از پروژه های اخیر:
•  عملیات تکمیلی ساختمان 9 طبقه با کاربری مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی به مساحت 

300.000 متر مربع و با قراداد EPC در مدت 10 ماه.
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در مدت 9 ماه.

به  اداری  هوشمند  طبقه   6 ساختمان  تجهیزات  تامین  و  داخلی  معماری  اجرای  و  طراحی    •
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•  احداث بنای نگارخانه به مساحت 7.500 مترمربع و با قراداد EPC در مدت 11 ماه.

سازمان دارد.تالش  سازمان و همسPS-Coشرکتدر راستای بهبود مستمر دانش مدیریتی در سبز در و با هدف بهبود و ارتقای دانش مدیریت
ساز تعامالت تنگا نموده و همواره زمینه ایران اقدام سبز با انجمن مدیریت حمایت و همکاری استراتژیک به خود نسبت تنگ با اهداف استراتژیک

باشد. سبز اروپا می جامعه مدیریت آن با این نهاد و به تبع سازنده ما هستند.و ما الهام بخش باهمکاران استراتژیک ما مفتخریم به همکاری
ایران ایرانو انجمن مدیریت پروژه سبز شرکتهایانجمن مدیریت صنفی پیمانکاران استانو عضویت در سندیکای کشور و انجمن ساختمانی

تهران. 

منابع انسانی:

سابقه با خانواده پایدار استفاده از نیروهای متخصص و قرار داشته است و شرکت کار این سازمانی همواره در دستور با نقش حرفه ای مرتبط
گیری ازسازهپی خستگینیروی متخصص190با بهره و شاداب اعضای فعال، پیگیر، پویا، گیری از بهره با مراحل انجام پروژه در تمامی

خواهد داد هدف ادامه سوی خود را به حرکت حرفه ایتوزیع کنونی نیروی انسانی متخصص ب.ناپذیر سابقه سطح تحصیالت و در ر اساس
:مطابق نمودارهای زیر استسازمان 

:پروژه های اخیربرخی از
 و با قراداد مترمربع123.000به مساحت تاره کاربری هتل پنج سطبقه با 16احداث ساختمانEPC ماه60در مدت.
ساختمان کاربری9عملیات تکمیلی با تجاریطبقه قراداد300.000به مساحتپارکینگ طبقاتیومجتمع با در مدت EPCمتر مربع و

ماه.10
ساختمان کاربری9عملیات تکمیلی با تجاری طبقه 18در مدتPCقرادادو بامتر مربع148000پارکینگ طبقاتی به مساحتومجتمع

.ماه
 متر مربع و 22000پایدار سازیبه مساحتمجتمع تجاری فرهنگی و برج اداری مربوط بهگودبرداری و پایدار سازی پارکینگ طبقاتی

ماه.6ظرف مدت PCبا قراداد میلیون متر مکعب1.4با حجم خاکبرداری 
 متر مربع و با قراداد630.000احداث مجتمع تجاری به مساحتEPC ماه.42در مدت
 ماه.9در مدت با قراداد امانی متر مربع6800به مساحت اداریهوشمندطبقه13ساختمان طراحی و اجرای
کارگاه تجهیز کارگریعملیات کمپ های ساختمانهای اداری و های دسترسی، انبارها، اجرای راه سازی زمین، آماده به مساحت شامل

.ماه12در مدت PCقراداد متر مربع  و با 70.000
ساختمان تجهیزات اجرای معماری داخلی و تامین امانیمتر مربع1500به مساحت اداریهوشمندطبقه6طراحی و قراداد 6در مدتبا

ماه.
 و با قرادادمتر مربع 17300به مساحت های آمفی تاتر، تاالر پذیرایی و اسپابا کاربری تفریحیاحداث مجموعهEPC ماه.10در مدت
 و با قرادادمتر مربع 7500به مساحت نگارخانهبنایاحداثEPC ماه.11در مدت
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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان

بخش مهمی از اقتصاد هر کشور وابسته به صنایع کلیدی آن کشور است. در بسیاری از کشورهای 
جهان ازجمله ایران، صنعت ساخت و احداث یکی از ارکان مهم اقتصاد و اشتغال بوده و رونق این 

صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مطابق آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان ملی بهره وری، نرخ بهره وری صنعت ساختمان ایران در 
حدود 25 درصد بوده و پایین ترین نرخ را در بین صنایع کشور دارد. عوامل مختلفی در شکل گیری 
وضع فعلی دخیل هستند اما بی شک یکی از مهم ترین آنها، فناوری های طراحی، مهندسی و ساخت 
پروژه ها می باشد. روش های فعلی مورد استفاده در صنایع ساختمانی کشور حاصلی جز ارتباط ضعیف 
دیسیپلین های مختلف مهندسی پروژه، برآوردهای نادرست از حجم کار، دوباره کاری های فراوان در 
طول ساخت، تداخالت کاری متعدد در مراحل ساخت و عدم یکپارچگی و هماهنگی بین المان های 

سازه ای، تأسیساتی و معماری به همراه نداشته است.
امروز با رشد قابل توجه فناوری اطالعات )IT( به طورعام و فناوری های مدلسازی اطالعات ساختمان 
)BIM( به طورخاص شاهد این هستیم که بسیاری از کاستی های موجود در روش های سنتی طراحی و 

ساخت پروژه ها برطرف شده و مزایای قابل توجهی به ویژه کاهش در زمان و هزینه ساخت پروژه ها 
در کنار بهبود شاخص های HSE و حتی بهره برداری هوشمندانه را به همراه داشته است.

برخالف بسیاری از فناوری ها و یا رویکردهای مهندسی و مدیریتی که با تأخیر زیاد وارد کشور ایران 
می شوند، خوشبختانه تعداد قابل توجهی از سازمان های دولتی، خصوصی و حتی اساتید دانشگاه و 
دانشجویان، اهمیت این تحول بنیادین در صنایع AEC را درک نموده و تالش های قابل تقدیری در 

راستای ترویج و بکارگیری از BIM در کشور انجام داده اند.
به منظور هم اندیشی متخصصان BIM و به اشتراک گذاری تجربیات مختلف داخلی و خارجی تصمیم 
گرفته شد تا در یک گردهمایی سالیانه ضمن برگزاری نشست های تخصصی و سخنرانی های علمی 
شرایط برای هم افزایی بین عالقه مندان بیم )BIM( در کشور فراهم شده و مهم ترین هدف BIM که 
BIM در  بین عالقمندان و فعاالن  این کنفرانس  از طریق  بین ارکان پروژه است،  همان یکپارچگی 

کشور فراهم شود.

پیام مدیر و دبیر علمی کنفرانس

دکتر مجتبی عزیزی 
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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان
رویکرد بین المللی کنفرانس باعث شده تأکید ویژه ای نیز به دعوت از ایرانیان مقیم خارج و منتخبی از 

متخصصان خارجی در حوزه BIM صورت پذیرد. 
انجمن  بودجه،  و  برنامه   سازمان  شهرسازی،  و  راه  وزارت  مانند  مجموعه هایی  تقدیر  قابل  حمایت 
و  مسکن  سازندگان  صنفی  انجمن  تهران،  شهری  قطار  تهران،  شهر  شورای  ایران،  پروژه  مدیریت 
ساختمان و بسیاری از دانشگاه های برتر کشور در شورای سیاست گذاری کنفرانس و حمایت مالی 
تعدادی از شرکت های خصوصی فعال در صنعت ساختمان، پشتوانه ای اطمینان بخش و امیدبخش 
کنفرانسی درخور،  برگزاری  با  بتوانیم  امیدواریم  و  است  بوده  کنفرانس  این  برگزارکنندگان  برای 

پاسخگوی بخش اندکی از اعتماد آنها باشیم.

با بیم هوشمنداهن طراحی کنیم

آگااههن بسازیم
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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان

فهرست مقاالت پذیرفته شده در بخش ارائه شفاهی کنفرانس

نویسندگانچکیده مقالهعنوان مقاله

راه کارهای بیم در پوسته 
های پنلی پارامتریک 
و جارب پروژه سالن 

همایش های بین المللی 
اصفهان

یکپارچه سازی سیستم 
پشتیبان تصمیم گیری 

و مدل سازی اطالعات 
ساختمان برای انتخاب 

بهینه مصالح و اجزا

 در ساختمان

محمد سقایی زاده

علی بهروزی

محمد سقایی زاده

علی بهروزی

منجر  بزرگ  تا  متوسط  مقیاس  با  هایی  پروژه  در  بیم  کارهای  راه 
نهایت  و در  اجرا، کاهش هزینه و زمان  و  بهبود کیفیت ساخت  به 
افزایش بهره وری و کاهش اتالف انرژی خواهد شد. این مسئله به 
صورت عملی در پروژه سالن همایش های بین الملی اصفهان مورد 
بررسی قرار گرفت. در بخش مرکزی ، بنایی پوسته ای کره شکل 
پیچیدگی های  به دلیل   . بود  پارامتریک طراحی شده  پنلی  نمای  با 
اجرای پنل های خاص در پوسته کره شکل و همچنین عدم وجود 
اطالعات دقیق ، قبل از ساخت با هدف تعیین فواصل و اندازه های 
بین هر پنل و ارائه نقشه های چون ساخت ، پروژه با راه کارهای بیم 
مدلسازی شد. استفاده از بیم منجر به دقت در اجرای کار و تسهیل 
تغییرات پیش بینی نشده به دلیل مشکالت و محدودیت های اجرایی 
بخش  بین  کامل  یکپارچگی  و  هماهنگی  که  ای  گونه  به  گردید 
نتایج سازمانی   . ایجاد شد  برداران  بهره  های مختلف فنی و اجرا و 
و رفتاری بیم در این گونه پروژه ها منجر به اصالح رفتارهای فنی و 
اجرایی سنتی و اصالح تئوری های اولیه و ایجاد یک دید شفاف در 
خصوص این مرحله از اجرای پروژه شد . استفاده از راه کارهای بیم 
متناسب با مقیاس و وزن مالی هر پروژه منجر به ایجاد بهره وری بیشتر 
پروژه  نفعان  به ذی  از آن رضایت کافی  منافع حاصل شده  و  شده 

بخشیده و تداوم تولید و رونق بازار را یاری می بخشد .
 ، پارامتریک  نمای   ، اطالعات  مدلسازی   ، بیم  کلیدي:  واژگان 

مختصات اجرا ، نقشه چون ساخت ، کاهش هزینه و زمان

انتخاب مصالح و اجزا یکی از چالش مهم در هر پروژه است. بدلیل 
عدم اطالع دقیق از معیارها، طراحان معموال این انتخاب را به صورت 
همچنین  است  همراه  زیادی  مشکالت  با  که  دهند  می  انجام  تجربی 
می  پیچیده  امری  را  مصالح  انتخاب  گیری،  تصمیم  در  معیارها  تنوع 
در  پایدار  توسعه  موضوع  اهمیت  افزایش  و  صنعت  توسعه  با  کند. 
توجه  مورد  سبز  ساز  و  مانند صنعت ساختمان، ساخت  تمامی صنایع 
یکپارچه سازی  برای  مقاله، روشی  این  است. در  قرار گرفته  بسیاری 
انتخاب  جهت  گیری  تصمیم  های  روش  و  ساختمان  اطالعات  مدل 
سیستم  است.  شده  استفاده  پایدار  توسعه  معیارهای  مبنای  بر  مصالح 
پشتیبان تصمیم گیری با استفاده از روش هایی مانند Topsis. SAW و 
تصمیم گیری ادغامی بر روی هر دو روش، مصالح متفاوت را ارزیابی 
می کند و بهترین گزینه را که حداقل شرایط توسعه پایدار را تامین می 
LCC)Life Cycle Cost (کند پیشنهاد می دهد. عالوه بر این، مدلی که با

یکپارچه سازی شده است می تواند گزینه های مختلف طراحی را که 
توسط سیستم پشتیبان تصمیم گیرنده پیشنهاد شده اند و دارای کمترین 
هزینه و بیشترین کارآمدی هستند را ارزیابی و اعتبار سنجی کنند. در 
این مقاله ابتدا روند انجام پروژه را در پنج فاز بررسی کرده و در آخر 

میزان بهبود انرژی ساختمان بررسی می کنیم.
واژگان کلیدي: توسعه پایدار، سیستم پشتیبان تصمیم گیری، انتخاب 

مصالح
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یکپارچه سازی ارزیابی 
چرخه حیات با استفاده 

از فناوری اطالعات 
ساختمان 

در مرحله اولیه طراحی

بررسی تأثیر پیاده سازی 
BIM  بر بهبود مهندسی 

ارزش در پروژه های 
ساخت

سوگند شاه محمدی

 احمد اخالصی 

 فرزاد جالئی

زهرا رضایی

 رضا فلسفی

و  جهانی  گرمایش  مانند  محیطی  زیست  مسائل  سوی  به  توجهات 
آلودگی هوا رو به رشد می باشد که این امر صنعت معماری، مهندسی 
تاثیرات زیست محیطی مصالح  ارزیابی  به  ملزم  را   )AEC(و ساختمان
گزینش  نیازمند  پایدار  های  ساختمان  طراحی  سازد.  می  ساختمانی 
مصالح  و سیستم هایی با عملکرد بهینه از نظر زیست محیطی هستند که 
این مسئله مستلزم اندازه گیری تاثیرات مصالح انتخابی بر محیط زیست 
چرخه  ارزیابی  زمینه،  این  در  متداول  های  روش  از  یکی  باشد.  می 
حیات )LCA( می باشد که در جهان به عنوان یکی از کامل ترین روش 
ها برای ارزیابی زیست محیطی ساختمان ها شناخته می شود. مدلسازی 
آلترناتیو های  تا  قادر می سازد  را  اطالعات ساختمان)BIM( طراحان 
آنها  به  کنند. همچنین  ارزیابی  پروژه   مفهومی  مرحله  در  را  مختلف 
امکان انتخاب صحیح مصالح  در طول مرحله ابتدایی پروژه و اتخاذ 
تصمیم هایی بهینه از نظر انرژی که می تواند تاثیر بسزایی در چرخه 
عمر ساختمان داشته باشد را می دهد. هدف از این تحقیق تمرکز بر 
روشی برای یکپارچه سازی BIM  و  LCA به عنوان دو مفهوم شناخته 
با  به جای زمانی که طراحی مدل  اولیه طراحی مدل  شده در مراحل 
انتخاب مصالح صورت گرفته است، جهت پوشش  جزییات کامل و 
موفق  اجرای  باشد.  می  ساختمان  طراحی  مراحل  تمام  پیشرفت  دادن 
پایدار  طراحی  به  رسیدن  در  توجهی  قابل  پیشرفت  باعث  روش  این 
ساختمان در طول مراحل اولیه و سنجش تاثیرات زیست محیطی آن 
از یک پروژه واقعی سودمندی و  استفاده  با  این تحقیق  می شود. در 

قابلیت های این رویکرد توسعه یافته ارائه خواهد شد.
، BIM  ،واژگان کلیدي: مدل سازی اطالعات ساختمان

ارزیابی چرخه حیات، LCA ، طراحی پایدار
صنعت ساخت و ساز در ایران که کشوری در حال پیشرفت می باشد و 
از مهمترین صنایع در بخش دولتی و خصوصی تلقی می شود، بطوریکه 
موسسه بین المللی بیزینس مانیتور رشد صنعت ساخت و ساز ایران در 

سال 2016 را 3/2 درصد برآورد و پیش بینی کرده است.
براي  گذاران  سرمایه  تاکید  و  گذاری  سرمایه  حجم  این  به  توجه  با 
اتمام  منابع،  اتالف  اشتباه ها و  با کاهش  توام  پروژه ها  اجراي مطلوب 
نیاز  آنها در چهارچوب هاي زمان، هزینه و مشخصات کیفی مصوب، 
با  که  است  داشته  پی  در  را  مدیریت  ابزارهاي  کاربرد  و  شناخت  به 

رویکردي ساختارمند در پی افزایش ارزش در پروژه ها می باشند.
به  بعدی  چند  یکپارچه  تکنولوژی های  پیشرفت  با  حاضر  حال  در 
منظور تجسم پروژه، فرآیند جمع آوری اطالعات و ارزیابی پروژه تا 
حد بسیاری تسهیل شده است. یکی از تکنولوژی های موجود BIM یا 
همان مدلسازی اطالعات ساختمان می باشد. BIM قادر به ایجاد واقعیت 
مجازی از مدل های ساختمانی با اطالعات هماهنگ و قابل اعتماد در 
مورد یک پروژه از طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری است .در این 
مقاله به بررسی ارتباط BIM با تعامل مؤثر مهندسی ارزش منافع که با 

توجه به خصوصیات آن می تواند بدست آید پرداخته می شود.
واژگان کلیدي: مهندسی ارزش، مدلسازی اطالعات ساختمان، هزینه
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ارائه سیستم جامع کنترل 
پروژه با ایجاد ارتباط بین 
زمانبندی، مدل سه بعدی 

و پایگاه داده

امکان سنجی استقرار مدل 
سازی اطالعات ساختمان 
)BIM( در شرکت های 

مشاور معماري در شهر 
ارومیه

محمد رضازاده 

رضا رستمی نیکو

مصطفی خانزادی

زهرا فرج زاده 

محمد معهود 

 فرهاد سعیدی و 

مهدی نریمان پور صالحی

کنترل  یکپارچه  و  خودکار  هوشمند  سیستم  یک  مقاله  این  در 
بعدی،  از مدل سه  استفاده  به  توجه  با  پیشنهاد شده است که  پروژه 
تصویرسازی و نیز یکپارچه سازی اطالعات، کمک موثری در بهبود 
درک مدیران پروژه از وضعیت پیشرفت و شرایط کلی پروژه بوده 
و فرآیند تصمیم گیری را سریعتر و موثرتر می نماید. این سیستم به 
و  نمی باشد  وابسته  پروژه  اطالعات چون ساخت  نحوه جمع آوری 
حاضر  درحال  شوند.  دریافت  منبعی  هر  از  می توانند  اطالعات  این 
نرم  از  استفاده  با  پروژه  کنترل  و  نظارت  کارهای  تمامی  تقریبا 
افزارهای متداول برنامه ریزی و کنترل پروژه انجام می شوند، درحالی 
که این نرم افزارها هیچگونه قابلیت تصویرسازی و نمایش سه بعدی 
مدل چون برنامه و چون ساخت را ندارند. چارچوب پیشنهادی عالوه 
کنترل  و  ریزی  برنامه  افزارهای  نرم  امکانات  تمامی  از  استفاده  بر 
پروژه، امکان مشاهده بصری مدل های چون برنامه و چون ساخت، 
اصالح اطالعات، مشاهده گزارشات و نیز ذخیره و مشاهده تصاویر 
تعبیه شده،  امنیتی  به سیستمهای  توجه  با  و  فراهم آورده  را  اجرایی 
امکان ایجاد سطح دسترسی های مختلف برای کاربران متفاوت را 
فرآهم می آورد. در پایان این چارچوب با استفاده از متداول ترین 

نرم افزارهای این حوزه به مرحله اجرا درآمده است.

واژگان کلیدي: مدل سازی اطالعات ساختمان ، کنترل پروژه، مدل 
چهاربعدی، مدیریت زمانبندی، تصویرسازی

اطالعات  مدل سازی  با  همراه  پروژه  اقالم  یکپارچه  تحویل  امروزه 
مطرح  پروژه  مدیریت  در  تحقیقی  فرایند  یک  عنوان  به  ساختمان 
می باشد. پروژه ها روز به روز به دلیل توسعه نیازهاي بشري بزرگتر و 
پیچیده تر مي شوند اما مسأله ارتباط میان اطالعات موجود پروژه ها، 
هنوز به صورت یک مشکل باقي مانده است که با توجه به ناکارآمد 
دي  تري  اتوکد،   ( فعلي  مدل سازي  و  طراحي  افزارهاي  نرم  بودن 
بین عوامل مختلف پروژه ها، سبب بروز  ایجاد هماهنگي  مکس( در 
مشکالت زیادي مي شوند. در این پژوهش مبانی کلی BIM و ارتباط 
با  منتخب  معماری  های  شرکت  آشنایی  میزان  ساز،  و  ساخت  با  آن 
مشاور  شرکت های  در   BIM استقرار  نحوه  سنجی  امکان  و   BIM
و  است  شده  بررسی  پرسشنامه  توزیع  طریق  از  ارومیه  شهر  معماری 
نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج حاصله 
برای   BIM سیستم  از  ارومیه  شهر  معماران  آگاهی  عدم  دهنده  نشان 
بکارگیری می باشد که این عدم آشنایی در نتیجه جدید بودن سیستم 
BIM و نبود هیچ گونه آموزش برای آشنایی با این سیستم در مراکز 

آموزشی می باشد.

تحویل   ،BIM ساختمان  اطالعات  سازی  مدل  کلیدي:  واژه هاي 
یکپارچه اقالم پروژه، نرم افزارهای طراحی و مدل سازی، شرکت های 

مشاور معماری
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دسته بندی موانع 
پیاده سازی مدل سازی 

اطالعات ساختمان با دو 
رویکرد نوع موانع و سطح 

تصمیم گیری

پیاده سازی مدل سازی 
اطالعات ساختمان 

)BIM( و مدیریت ذینفعان 

در پروژه های ساخت 
و ساز

نیلوفر روحانی 

سید یاسر بنی هاشمی

پدرام برازجانی 

ریحانه رضایی

علی درویش و 

مسعود نوری محمدانی

اطالعات  مدل سازی  تکنولوژی  جهانی  کاربرد  گسترش  با  همزمان 
در  تکنولوژی  این  بکارگیری  ساخت،  صنعت  در   )BIM( ساختمان 
روست.  رو به  فراوانی  موانع  با  ایران  جمله  از  سوم  جهان  کشورهای 
و  موانع  شناسایی  مناطق،  این  در   BIM بکارگیری  گسترش  جهت 
با  مقاله  این  در  دارد.  ضرورت  آن  پیاده سازی  پیش روی  مشکالت 
استفاده از روش بررسی پیشینه ی پژوهش و تحلیل یافته های پیشین، در 
جهت شناسایی و دسته بندی این موانع گام برداشته شده  است. همچنین 
این مقاالت از نظر سال انتشار و کشور مورد مطالعه مورد بررسی قرار 
گرفته اند. در این مقاله از دو نوع دسته بندی جهت سازمان دهی موانع 
بهره گرفته شده است. نوع اول، دسته بندی بر اساس نوع موانع است 
و  اقتصادی  قانونی،  تکنیکی،  اجتماعی،  سازمانی  دسته های  که شامل 
تنها   BIM پیاده سازی  موانع  رفع  اینکه  به  توجه  با  می باشد.  قراردادی 
دوم  نوع  است،  امکان پذیر  آن ها  رفع  متولی  شناسایی  صورت  در 
موانع  این  رفع  جهت  گیری  تصمیم   سطوح  اساس  بر  دسته بندی، 
انجام شده که شامل سه سطح دولتی/صنعتی، سازمانی و بین سازمانی 

می باشد.

موانع   ،BIM ساختمان،  اطالعات  مدل سازی  کلیدي:  واژگان 
پیاده سازی، سطح تصمیم گیری

جریان  بعنوان  گذشته  دهه  در   )BIM( ساختمان  اطالعات  سازي  مدل 
کلیدي مرحله ساخت و ساز و تحقیقات مهندسی ) عمران-معماری( 
از مشخصات  ارائه دیجیتالی  پیدا کرده است.BIM یک  در دنیا ظهور 
و بعد فیزیکی تجهیزات می باشد که بعنوان یک تکنولوژی عالوه بر 
پروژه های ساختمانی می تواند در دیگر زمینه های ساخت و ساز بکار 
دانش  با  مهارت  و  هنر  از  ای  آمیزه   BIM دیگر  بیان  به  شود.   گرفته 
از  پروژه  مراحل  پیشرفت  و  بهبود  بطور کاربردی جهت  باشد که  می 
آن بهره گیری می شود. استفاده از BIM را بعنوان یک طرح عملیاتی 
و  هدف  به  دستیابی  برای  اقدامات  سازماندهی  و  هماهنگی  منظور  به 
تصمیم سازی می توان بیان کرد چنانچه به طور میانگین 70% تا %80 
اولیه  مراحل  در  طراحان  تصمیمات  توسط  ساز  و  ساخت  های  هزینه 
معماری،  روند  از  جامع  نگاه  یک  ایجاد  با  گردد.  می  تعیین  طراحی 
مهندسی و صنعت ساخت و ساز، کاهش هزینه 7% ناشی از پیاده سازی 
BIM در پروژه های نمونه گزارش شده است. با پیشرفت و بکارگیری 
این تکنولوژی عالوه بر سه بعدی سازی )3D(، ابعاد دیگری همچون 
مدیریت زمان، هزینه، پایدار سازی، امکانات و دارایی ها در قالب مدل 
سازی اطالعات ساختمان ) هفت بعدی سازی ( قرار گرفته است که در 
با مطالعه تحقیقات گذشته در دهه اخیر و تعیین حوزه های  این مقاله 
پروژه های ساخت و  BIM در  پیاده سازی  اثر گذاری آنها،  مطالعه و 
ساز به جهت ایجاد بهترین تأثیر در پروسه ساخت و مدیریت ذینفعان 

آن، بیان می گردد.
کلمات کلیدي:  مدل سازی اطالعات ساختمان )BIM(، پیاده سازي، 

مدیریت ذینفعان، سه بعدی سازی، هفت بعدی سازی
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 Parallel impact

 of IPD and BIM

 approaches

 on facilitating

 constructability

implementation

سامره جدیداالسالمی 

 احسان سقط فروش

 Constructability is a project management technique to
 review the construction process throughout the project
 before starting its implementation. This technique
 reduces project mistakes, delays, and also overflows
 through identifying possible barriers. It requires project
 agents’ aligned cooperation and their early presence
-particularly contractors- in the preliminary studies and
design phases. Due to common contractual problems in the
construction industry, aligned cooperation of stakeholders
and project key agents is very restricted. Despite careful
planning and cost estimations, we usually encounter lack
of constructability of the plans, lack of integration and
weak coordination in projects, due to anticipated and/or
unanticipated reasons, some of which are because of the
absence of key stakeholders in all phases of the project.
In this regard, Building Information Modeling (BIM) is
a new approach toward assurance of this integration.
BIM replaces traditional methods of documenting and,
through creating a virtual environment, makes possible
cooperation and communication, which are far beyond the
traditional processes. Yet, BIM is a means for facilitating
the Integrated Project Delivery (IPD) approach, which
tries to facilitate the constructability process through
focusing on the contractual reforms. The aim of this study
is evaluating the parallel impacts of IPD and BIM approaches
on facilitating constructability implementation. Practically,
these new approaches portray common objectives for
various project stakeholders that prevent dissatisfactions
in projects. Applied research method for this study is
qualitative method. Literature review is used for in-depth
data collection, reviewing previous studies and their
interpretation; then data were classified through descriptive
analysis. The necessity of conducting this study comes from
this fact that a great deal of  problems in projects -such as
increased time and cost, lack of integration of the plan, and
weak implementation system- are due to lack of information
exchange and effective communication of design and
construction people and ignoring the effects of design
decisions on plan’s constructability. In this study, through
evaluating the parallel impact of IPD and BIM approaches
on facilitating constructability implementation, common
impacts are presented. This study highlights the significance
of paying attention to both parallel impacts of technical
and contractual aspects on facilitating constructability in

.construction projects
 Keywords: Building Information Modeling (BIM);
 Constructability; Integrated Project Delivery (IPD);

Integration
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اجرای ساختمان  و  آسیب های کنونی صنعت ساختمان کشور در طراحی 
و اثرات استفاده از مدل سازي اطالعات ساختمان بر کاهش هزینه و زمان

ساختمان  صنعت  در  ساختمان  اطالعات  مدلسازی  فرآیند  سازی  پیاده  موانع 
کشور ایران

پیاده سازی بیم و بررسی فرهنگ و رفتار سازمانی با تکیه بر تجارب 
شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

پیاده سازی مدل سازی اطالعات ساختمان در صنعت ساخت و ساز
 و شیوه های مدیریت پروژه، نقاط مشترک و راهکارها

)BIM(بررسی موارد حقوقی قراردادی مرتبط با مدیریت اطالعات ساختمان

یکپارچه سازی تحلیل هزینه چرخه حیات )LCC( در طراحی مدرسه سبز
)BIM( با استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان 

مروری بر نقش BIM در صنعت ساخت با تاکید بر تغییرات و برنامه ریزی ایمنی

چگونگي بهره برداري از مدل سازي اطالعات ساختمان در بکارگیري تلفیق 
مدیریت ریسک و مهندسي ارزش در پروژه هاي ساخت و ساز

بررسی تاثیرات پیاده سازی BIM و HSE در فاز اجرایی پروژه پلی کلینیک 
تامین اجتماعی بندرانزلی

مدلسازی اطالعات ساختمان، مفاهیم، تاریخچه و ویژگی های آن
 در صنعت ساخت و ساز.

دو پارادایم و یک آینده؛ نقش BIM و PMBOK در تحول صنعت ساختمان

مروری بر ساخت مدل سه بعدی ساختمان به کمک لیزر اسکنرهای سه بعدی

محسن پارسا، مینو ندافیان
 مهدی کفایتی ملک آباد 

محسن پارسا
مهدی کفایتی ملک آباد

علی بهروزی
سهیل قادری

حامد خاکسار

مجید پرچمی جالل 
آیدا مهدیان
فرناز جالئی 

بهروز منصوری
حمیدرضا عباسیان جهرمی 

روح اهلل فردوسی 
سوچلمایی کانی رعدی

زهرا رضایی
رضا فلسفی

حسین مکانی

پریسا نباتی

فرشاد آقاحسینی، حمید ترابی 
بهنام فیض آبادی، نیما حقوقی نیا

وحید شاه حسینی 
 اقبال شاکری 
 افسانه عسکری

فهرست مقاالت پذیرفته شده در بخش ارائه پوستری کنفرانس

نویسندگانعنوان مقاله
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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان

از حدود دیماه 1395 ایده برگزاری کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان توسط گروه طرح و 
ساخت مهرگان مطرح و یک تیم مطالعاتی حدود 3 ماه ابعاد مختلف موضوع را بررسی نمود. پس 
از حدود 200 نفر ساعت کار مطالعاتی و مشورت با اساتید و متخصصان بیم در کشور، از آنجا که 
اجماع حداکثری بر روی ضرورت برگزاری چنین کنفرانسی وجود داشت، مراحل کار به صورت 

یک پروژه فشرده طراحی و به اجرا درآمد. 
از آن مقطع یعنی تقریباً از اواسط اردیبهشت ماه عماًل فاز اجرایی کنفرانس آغاز گردید.شاید بتوان 
نخبگان  و  خبرگان  از  متشکل  سیاست گذاری  شورای  تشکیل  را  کنفرانس  برگزاری  عطف  نقطه 
دانشگاهی، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی دانست. در این راستا، حمایت و همراهی معاونت 
مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و به شکل ویژه رهنمودها و همراهی جناب آقای مهندس 
حامد مانی فر، رییس محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، قوام و پشتوانه  ای تازه به کنفرانس 

بخشید. بطور خالصه و تیتر وار اهم اقدامات صورت گرفته شامل این موارد بوده است:
•  مطالعه ضرورت، امکان پذیری، فرصت ها و تهدیدهای برگزاری کنفرانس 

•  پیگیری های الزم برای اخذ مجوز رسمی کنفرانس
•  طراحی ساختار سازمانی کنفرانس و انتخاب نفرات کلیدی

•  تعیین دبیر و تشکیل شورای سیاست گذاری منتخب از برترین اساتید دانشگاه و صنعت در 
این حوزه

•  تدوین برنامه زمان بندی
•  راه اندازی وب سایت، ایمیل، کانال تلگرامی، اینستاگرام و ...

•  راه اندازی فضای دبیرخانه مرکزی کنفرانس
•  مذاکره و جذب حامیان معنوی، رسانه ای و حامیان مالی

•  برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری کنفرانس
•  تدوین فرمت نگارش مقاالت و فراخوان های مربوطه

•  طراحی پوستر کنفرانس و اطالع رسانی گسترده 

گزارش اجرایی از روند برگزاری کنفرانس
مدیرعامل گروه طرح وساخت مهرگان 

و مدیر اجرایی کنفرانس

مهندس فرهاد سعیدی

saze118.com

saze118.co
cm



29 BIMCONF.IR

اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان

•  جلسات منظم کارگروه های اجرایی، صنعت و بین الملل و ...
•  دعوت و ساماندهی مدعوین و سخنرانان داخلی و خارجی کنفرانس

•  ثبت نام و جذب مخاطب 
•  داوری مقاالت و انتخاب مقاالت و کارگاه های برتر

•  تدارک ملزومات برگزاری، پذیرایی و ...
•  پیگیری خروجی های کنفرانس و ثبت تجربیات جهت دوره های بعد

امروز و پس از ساعت ها کار اجرایی و مدیریتی، گروه طرح و ساخت مهرگان مفتخر است کنفرانس 
و  ساخت  مهندسی،  طراحی،  تیم های  یکپارچگی  بر  متمرکز  که   BIM مفهوم  همچون  را   BIM

بهره برداری از پروژه ها است با دعوت و حضور حداکثری تمامی ارکان بیم و ایجاد هم افزایی بین 
آنها ساماندهی کرده است. امید است بر اساس استراتژی های تعریف شده، محفلی برای تبادل نظر، 

توسعه و ترویج عملی این رویکرد نوین در پروژه های صنعت ساخت فراهم شود.

www.mehrgan-group.ir
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BIM پیام مدیرعامل شرکت رادین همکاران بهتا به کنفرانس

شرکت رادین همکاران بهتا به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه مدیریت و مشاوره طرح 
و ساخت و بهره برداری از پروژه های عمرانی و زیربنایی افتخار دارد در اولین کنفرانس بین المللی 
مدلسازی اطالعات ساختمان، تجربیات خود در حوزه کاربرد فناوری های نوین در مدیریت طرح و 

ساخت پروژه ها را با جامعه مهندسی کشور به اشتراک گذارد.
با عنایت به دستاوردهای بزرگ حاصل از بکارگیری فناوری های نوینی نظیر بیم و فناوری های وابسته 
در افزایش بهره وری، کاهش هزینه و زمان پروژه ها در داخل کشور و در عرصه بین الملل و حرکت 
سریع و نظام مندی که در چند سال اخیر در کشورهای توسعه یافته به سمت دیجیتال سازی مدیریت 
بهتا  همکاران  رادین  است، شرکت  گرفته  بنایی شکل  زیر  و  عمرانی  پروژه های  و ساخت  طراحی 
اکنون افتخار دارد تجربیات داخلی حاصل از پیاده سازی ابعاد مختلف این فناوری در کشور عزیزمان 
ایران در حوزه های مدیریت مهندسی، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت تامین و تدارکات و 

مدیریت اطالعات و ارتباطات پروژه را در اختیار جامعه مهندسی و مدیریتی کشور قرار دهد.

شرکت رادین همکاران بهتا با نگاهی ویژه به حوزه مدیریت طرح و ساخت پروژه ها، تالش دارد با 
ایجاد یکپارچگی، هماهنگی و شفافیت، خالء موجود در نظام جاری مدیریت پروژه های عمرانی در 
کشور را پر کرده و برای کارفرمایان، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی، مدیریت روان، 

چابک و هدفمند پروژه های  ساخت را به ارمغان آورد.

شایان ذکر است شرکت رادین همکاران بهتا به عنوان حامی اولین کنفرانس بین المللی بیم و همچنین 
حامی رسانه تخصصی بیمانا به عنوان اولین نشریه تخصصی دیجیتال در حوزه فناوری بیم در تالش 
است تا با به اشتراک گذاری تجربیات خارجی و داخلی از فناوری های نوین حوزه مدیریت طرح و 
ساخت و با فرهنگ سازی و ایجاد آشنایی برای مدیران و متخصصان امر با ابعاد و مزایای مختلف 
و  پروژه  مدیریت  الگوهای  بهبود  راستای  در  چند کوچک  هر  گامی  فناوری ها،  این  کارگیری  به 

مدیریت سرمایه در صنعت ساخت و ساز کشور بر دارد.
امید است در آینده ای نزدیک با پیش بینی قوانین حمایتی و تدوین استانداردها و دستور العمل های 
مرتبط توسط ارگان های ذیربط در کشور، بتوانیم از حداکثر ظرفیت فناوری بیم و فناوری های وابسته 

در توسعه و آبادانی کشور عزیزمان ایران استفاده کنیم.
   امیرعباس بصیری طهرانی

مدیر عامل شرکت رادین همکاران بهتا

حامی برنز
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اولین کنفرانس مدل سازی اطالعات ساختمان

•  مجری و برگزارکننده کنفرانس:

گروه طرح و ساخت مهرگان

•  حامیان معنوی کنفرانس: 

وزارت راه و شهرسازی؛ سازمان برنامه و بودجه، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی، راه آهن شهری تهران و حومه، انجمن مدیریت پروژه ایران، انجمن صنفی 
امیرکبیر،  دانشگاه   مدرس،   تربیت  دانشگاه   تهران،  شهر  ساختمان  و  مسکن  سازندگان  کارفرمایی 
دانشگاه  صنعتی شریف، دانشگاه  علم و صنعت ایران، دانشگاه  شهید بهشتی، موسسه آموزش عالی 

مهرالبرز، دانشگاه  پارس، و دانشگاه  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

•  حامیان مالی کنفرانس:

گروه اقتصادی و مهندسی لـوتوس)حامی الماس(، شرکت پایدار پی سازه )حامی زرین(، 
شرکت ایران بیم )حامی برنز(، شرکت رادین همکاران بهتا )حامی برنز(، 

مرکز معماری ایران)حامی برنز(، شرکت سازه سترگ ایرانیان )حامی برنز(

•  حامیان رسانه ای کنفرانس:

رسانه تخصصی بیمانا، مرجع دانش سیویلیکا، سایت کنفرانس آلرت

•  تیم برگزاری کنفرانس:
دبیرکنفرانس: دکتراقبال شاکری                                      دبیر علمی کنفرانس: دکتر مجتبی عزیزی

 مدیر اجرایی کنفرانس: مهندس فرهاد سعیدی                 مدیر داخلی: مهندس ایمان شفیعی
دبیر کمیته صنعت و بین الملل: مهندس مصطفی بداقی

سایر همکاران:
مهندس مسعود باقری، مهندس مهسا درخشه، مهندس لیدا نادری، مهندس علی پورسینا، مهندس شیوا 
عربی، مهندس امین حسینی، مهندس مجتبی متقی پور، مهندس محمد معهود، مهندس فرشاد میرزایی، 
مهندس محمدرضا قلیزاده، مهندس بهار یغمایی، مهندس رضا زندی، مهندس پوریا عظیمی، مهندس 

لیال قنبری ها، مهندس سما مسعودی، مهندس لقمان احمدی

تقدیر وتشکر ویژه: 
بدون شک این کنفرانس بدون حمایت های بی دریغ جناب آقای مهندس رضا شیخ انصاریوسرکار 
به  وسیله  بدین  که  نبود،  میسر  ساختمان  کنترل  و  ملی  مقررات  دفتر  از  فرامرزی  مهندس  خانم 

نمایندگی از تمام ارکان کنفرانس تالش آنها را ارج می نهیم.
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