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  چكيده
صنعت ساختمان . ساز يكي از صنايع اشتغال زا و مهم هر كشوري به شمار مي رودصنعت ساخت و امروزه 

 محيطي عوامل معرض در ساختمان ها گرفتن قرار است. بابه سرعت درحال پيشرفت همانند صنايع ديگر 

 به منجر سايش كه و پيري به معرض ابتال در ساختمان اجزاي، مداوم استفاده علت به زوال و خارجي

 مدل سازي هايساختمان نگهداري و تعمير باشند. هدف اصلي اين تحقيق ارزيابيمي سازه رعم كاهش

 تحقيق روش نوع نظر از و هدف، كاربردي نوع نظر از حاضر باشد. پژوهشميBIM تكنولوژي با شده

 جهت BIM پوشش تحت افزارهاي نرم از استفاده تحقيق با اين باشد. داده هايمي تحليلي -توصيفي

 اساس بر. پروژه مورد به كار گرفته خواهد گرفت مديريت زمانبندي برنامه و ساختماني مدل سازي يهشب

 در BIM تحقق عدم عوامل معيارهاي بندياولويت و تعيين زمينه در گرفته صورت هايبررسي نتايج

 معيار زير ، چهار)٥و٤ جداول( مطالعه مورد معيارهاي دهيوزن نتايج به توجه با و عمراني هايپروژه در

 باال، ١٦٣٤/٠وزن با هابرنامه پيچيده فضاي، ٣٢٧٧/٠وزن با پارچهكي سيستم نبود و اطالعات پراكندگي

 براي دفتري مقيم مختلف نيروهاي به نياز و١٥٧٨/٠ وزن با BIM افزارهاينرم با طراحي هزينه بودن

 عدم عوامل بندياولويت در را تأثير شترينبي نتيجه در و اهميت بيشترين ترتيب به١٣٥٢/٠ وزن با پروژه

  . داشت خواهند را BIM تحقق

   شده سازي مدل هاي ، ساختمانBIM تكنولوژي، نگهداري و تعمير كليدي:هايواژه

  

  

  

  



  * * * * * * * *                               ١٣٩٧  بهار  ،هشتم رهشما ،سال دوم ،پژوهش هاي كاربردي در فني و مهندسي/  ١٥٨

 
  مقدمه: - ١

ختمان نعت ساص. صنعت ساخت و ساز يكي از صنايع اشتغال زا و مهم هر كشوري به شمار مي رودامروزه 

 محيطي واملع معرض در ساختمان ها گرفتن قرار است. بابه سرعت درحال پيشرفت ديگر همانند صنايع 

 به منجر هكسايش  و پيري به معرض ابتال در ساختمان اجزاي، مداوم استفاده علت به زوال و خارجي

از  لرم فضايي حاصي كالبد هر شهر و فترين عناصر سازندهها از مهمساختمانباشند. مي سازه عمر كاهش

اري نرم افز نوين هايميان كنش رقابتي بازار، بخش خصوصي و نهادهاي محلي مي باشند. استفاده از سيستم

 باشدرش ميو سخت افزاري در پروژه و از طرفي رويكرد يكپارچه گرا در مديريت پروژه در حال گست

عمير و نحوه ت. ردگهداري دا). لذا تمامي ساختمان ها پس از ساخت نياز به تعمير و ن١٣٩٥(جشاني نژاد، 

 بايد، نگهداري و تعمير هايفعاليت. نگهداري نقش بسزايي در افزايش يا كاهش هزينه هاي ساختمان دارد

م مناسب ). در اثر اعمال سيست١٣٩٣، (شريعتمداري و تدين نژاد شود تعريف پروژه يك عنوان به

ه مير كاستوجه تعزينه ي قابل تدر نتيجه از هنگهداري، از انجام تعمير در سطح وسيعي جلوگيري شده و 

زيرا بدون  ت است.گيري يك سيستم مديريتي براي انجام نگهداري ساختمان ها بسيار با اهميشود. بكارمي

اب وامل ايجعي اين تماماي بوده و بازده الزم را نخواهد داشت، داشتن سيستم مناسب، كار نگهداري سليقه

 يجاد شوداداري يتي از مرحله مناقصه تا مرحله اجرا در عمليات تعمير و نگهكند كه يك سيستم مديرمي

  ). ١٣٩٥(جشاني نژاد، 

 رفتار اي گونه به بايد ساختمان اجزاء، آن بودن ايمن و ساختمان از مناسب وسرويس برداري بهره براي

از  .)١٣٩٣، اددين نژ(شريعتمداري و ت باشند خود شده تعيين عملكرد انجام به قادر چنانهم كه كنند

ه وژه اشارري پرتوان به بوجود آمدن تاخير در اتمام آيتم هاي كامي ساختمان هاي صنعتبزرگترين چالش

فعان نبين ذي  توافق ني شدن زمان پروژه نسبت به زمان اوليه موردالتاخير در اتمام پروژه يعني طو. نمود

 زگشتيركرد در باژه به مصرف كنندگان و دكليدي پروژه كه باعث ديركرد در تحويل محصول پرو

  ). ١٣٩٥(عباسي،  شودسرمايه پروژه مي

ها داشته است، استفاده از مدل هاي مورد بررسي كه نقش بسزايي در مديريت ساخت پروژهيكي از مدل

) فرآيند توسعه و توليد مدل BIMمدل سازي اطالعات ساختمان (، سازي اطالعات ساختمان است

باشد. گرايش رو به رشدي ساخت و عمليات اجرا ميريزي، طراحي، به منظور شبيه سازي برنامهاي رايانه

هاي جزئي بيشتري را در طراحي يك ساختمان، پيش از ساختمان سازي وجود دارد كه داده در صنعت

كند فرآيند طراحي كلي مورد نياز است و تكنولوژي مدل سازي اطالعات ساختمان، بستري را ايجاد مي

ه دهند كه كليه طرا حان به آن دسترسي داشته و بهاي متعدد جاي خود را به يك مدل واحد ميكه مدل

هاي موردنظر خود واسطه آن با يك زبان مشترك كه همان مدل است با يكديگر صحبت كرده و طراحي

ور جلب رضايت اين به عنوان يك فرآيند مهم طراحي ساختمان و به منظكه  دهندرا بر روي آن انجام مي

يك مدل  از BIM ). مدل سازي اطالعات ساختمان١٣٩٤(اديب فر و باقري،  نياز پديد آمده است
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كدام از برون دادهاي گرا، هوشمند و پارامتريك به دست آمده است كه هر ديجيتال غني از داده، شي

كه  باشد. به اين صورتينيازهاي متنوع كاربران متخصص م گويي بههاي آن براي پاسخبصري و داده

استخراج و پردازش كرده و در نتيجه به  BIM هاي مورد نياز خود را از مدلكاربر مي تواند نماها و داده

اطالعاتي كه براي تصميم سازي و ارتقاي فرايند ارائه و بررسي امكانات مربوط است، دست بايد. يك 

رافيايي، مقدار و ويژگي هاي اجراي ساختمان، هندسه ي بنا، ارتباطات فضايي، اطالعات جغ BIM مدل

 ).١٣٩٤(عظمتي و جواهرپور،  تخمين هزينه ها، ليست مواد مورد نياز و جداول پروژه را مشخص مي سازد

 يا و خدمت يك براي شده گذاشته اشتراك به دانش منبع ، يك)BIM( ساختمان اطالعات سازي مدل

 و باشد مي ساختمان عمر ي چرخه طول كل در گيري صميمت براي اعتمادي قابل مبناي كه است مركزي

 مديريت و برداري بهره فاز به شاياني ها، كمك سازه اجراي و طراحي فاز در فراوان كاربردهاي بر عالوه

 برنامه زمينه در بزرگي بسيار كمك BIM ). تكنولوژي١٣٩٦(تفرشي و همكاران،  نمايدمي هاساخته

 توان پيشين، مي نتايج تحقيقات به رجوع و BIM دروني هوش از استفاده با. دباشمي پروژه وكنترل ريزي

 كه اطالعاتي از بسياري جديد شيوه در اينكه به توجه با. كرد ايجاد را قوي بسيار بندي زمان و ريزي برنامه

شود، مي ارايه و محاسبه افزار نرم طريق شد، از مي وارد افزار نرم در و برآورد تخميني بصورت تا قبل

  يابد.  مي افزايش بسيار زيادي حدود تا نيز ريزي برنامه دقت

 مكانا، آن هاي بخش كه به نحوي شود؛مي توليد سيستم و طراحي قوانين شامل ساختماني سيستم

 روش هاي و زااج مي برد. سازگاري بهره مختلفي مونتاژ و قابل ساختماني اجزاي از و دارند سازگاري

 و اتصاالت يلهوس به و همچنين مجاز خطاي و ابعادي سيستم وسيله به ساختماني سيستم گوناگون مونتاژ

نشان  تهصنعتي و پيشرف كشورهاي در شده كسب تجربيات، اجرا سرعت نظر آيد. ازمي حاصل مفاصل

 باعث ننوي ساختماني اجزاي ها وروش انتخاب و ساز و ساخت در سنتي هايروش حذف كه داده است

  . مي شود سنتي به شيوه هاي نسبت اجرا سرعت نرفت باال

 كاهش جهت در راهكار مناسب يك ارائه، پروژه هر در انجام هزينه كاهش هدف به رسيدن اكنون براي

 سزايي به هميتا از پروژه كنترل و ريزي برنامه دانش با تكيه بر صنعتي صورت به ساختمان ساخت زمان

 توليد زاماتال به ساير توجه با و ساختمان صنعتي توليد آيندفر به نگري جامع و با برخوردار است

  برسيم.  صنعتي سازي در دلخواه نتايج به توانيممي، صنعتي

به نقشه هاي دوبعدي اجزاي مدل سازي سه بعدي با ويژگي خاص اضافه مي نمايد كه  BIMبه طور كلي، 

ي آن، آرايه اي از اطالعات مربوط به هر عضو طراحي شده عالوه بر دارا بودن ماهيت فيزيكي سه بعد

فعاليت ها و وظايف مختلف مديريت ساخت را به همراه خود دارد. اين اطالعات مربوط به كل چرخه 

حيات پروژه از مرحله مطالعات توجيهي تا طراحي مفهومي، مطالعات مرحله اول و دوم، تداركات، ساخت 

ايان آن مي باشد. جزئيات تخمين هزينه، مقدار مهمي از و نصب، راه اندازي، دوره بهره برداري و حتي پ

زمان است كه شامل تجسم و تفسير و وضوح نقشه و اطالعات مخصوص و محاسبات جزئيات مقادير كار 
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و مصالح و تأسيسات مي باشد. استفاده از مدل سازي اطالعات ساختمان اين پتانسيل را دارد كه به طور 

را بهبود ببخشد تا تخمين مورد نياز با كمترين هزينه بدست آيد. به طور كلي مناسبي فرآيند تخمين هزينه 

BIM است حياتي امري ما براي هزينه و زمان كاهش و ساختماني هاي پروژه در زمان و هزينه كنترل در 

 پرداخته BIM تكنولوژي با شده سازي مدل ي ها ساختمان نگهداري و تعمير ارزيابي به تحقيق اين در لذا

  . شد خواهد

  

  مباني نظري پژوهش: - ٢
  :)BIM( تكنولوژي با دهش سازي مدل هاي ساختمان تعريف ١-٢-٢

 BIM انساختم اطالعات سازي مدل فناوري. شد ابداع چارلزايستمن توسط ١٩٧٠ سال از BIM مفهوم

 كي ريبردا بهره و طراحي، ساخت، ريزي برنامه جزئيات همه از ديجيتالي مدل يك ساخت فرايند

 نام با قوانيني وسطت آنها روابط رفتار كنترل و بوده هوشمند ها مدل اين اشياي و اجزا باشد مي ساختمان

 ). ١٣٩٣همكاران،  و اصفهاني عاصمي( شود مي تعريف پارامتري قواعد

و  حويلرا، تمدل سازي اطالعات ساختمان عبارتست از مدلي تجاري كاركردي براي طراحي، آناليز، اج

كان اين ن و مالصورت يكپارچه و هماهنگ و نيز كار تيمي واحد طراحان، پيمانكاراه ساختمان بمديريت 

ز اس اصولي ر اسابفرايند بر اساس شروع طراحي در فازهاي اوليه و همكاري افراد مختلف دخيل در پروژه 

ه، خطر وزي پروژا پيربجمله اعتماد، شفافيت، ارتباطات كار آمد، اشتراك باز اطالعاتي، پيروزي تيم برابر 

ژيك و كنولوتو پاداش براير، تصميم گيري بر اساس ارزش ها و نيز استفاده از تمام توانمندي هاي 

 و يفيتك افزايش و هزينه، زمان كاهش منظور به BIM فناوري درحقيقت .پشتيباني، شكل مي گيرد

 مبهم كار يك آن، ي گسترده اهيتم به توجه با. گرفت قرار استقبال مورد زيست محيط پايداري همچنين

 صرف آن مفهوم و BIM اصطالح دقيق معناي يافتن براي را بسياري زمان محققان و رسدمي نظر به

 ). ٢٠١٢تراديف،  و اسمايت( اندنموده

 ذي چگييكپار و همكاري قابليت كه است اي شده گذاشته اشتراك به ديجيتال نمايش BIM واقع در

 تعريف يك جويجست براي مطالعات تمامي سوليوان و برليش تحقيق در. نمايد مي ايجاد را پروژه نفعان

ي آن به ، مزاياBIM). در ابتداي پيدايش ٢٠١٢سوليوان،  و برليش( گرفت صورت BIM براي سازگار

سم جزا و تجاخورد طور عمده به نفع معماران و مهندسان در فاز طراحي و در زمينه هايي مانند تشخيص بر

نه هاي موجب افزايش زمي BIMي به هر حال توسعه )٢٠١٤(ولك و همكاران،  سازه اي بود اجزاي

ده يره گرديغار و كاربرد آن، شامل تحليل انرژي، تجزيه و تحليل سازه، زمان بندي پروژه، ايمني محل ك

  است. 
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  Azhar, 2011ساختمان حيات چرخه گوناگون فازهاي در BMI هايمدل -١شكل

  

ساختمان يك مخزن اطالعاتي الكترونيكي است كه تمام اطالعات موجود در مورد  اطالعات زيسا مدل

وانند، به صورت مستقيم جواب تي حيات پروژه افراد ميك ساختمان مي باشد و در طول چرخهي

ام . الت١)٢٠١٢(اسميت و تارديف،  هاي خود را ازآن گرفته و اطالعاتي به آن اضافه يا حذف نمايندپرسش
 ٣٠بيان كرد كه يكپارچه سازي اطالعات در صنعت ساخت و ساز مي توان بهره وري را تا  ١٩٩٤در سال ٢

  ). ١٩٩٤(التام،  درصد افزايش داد

 
  مدل سازي اطالعات ساختمانويژگي -٢-٢
  :باشند مي زير هاي خصلت داراي همچنين ساختمان اطالعات سازي مدل

 داشتن نگاه رچهيكپا و پيوسته نيز و اجزا ميان ارتباط شدن روشن په پارامتريك موتورهاي :هوشمندـ ـ

  .نمايند مي كمك كلي ساختار

 يوزهح مقررات(شوند  اعمال طرح بر مختلف قوانين يوسيله به تواندمي :اطالعاتي يپايهــ  

   ديگر) ساختماني تهاد شهر هاياستاندارد يا و طراحي اصول با ساختمان

  مختلفي العاتياط منابع از آمده دست به اطالعات دادن تطابق و كردن همخوان نمديدار، توا مقياســ 

                                                
1. Smith & Tardif, 
2. Latham 
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  ). ٢٠١٦ا، ني رحيم(سازد مي ممكن را ارتباط برقراري و سازي شبيه و كردن رويت، آناليز قابلــ 

  

  )BIM( و تكنولوژيمزاياي مدل سازي اطالعات ساختمان  - ٣-٢

صنعت ساخت و ساز، موجب تحقيقات بسياري در ارتباط با در  BIMظهور و افزايش آگاهي استفاده از 

استفاده و اجراي مدل سازي اطالعات ساختمان شده است. تحقيقات فراوان انجام گرفته شواهدي مشروح 

مي تواند فرايند ساخت و ساز كارآمد تر و موثرتري را به ارمغان آورد، ارائه  BIMبر اين كه استفاده از 

م چون سرعت و انسجام در طراحي، تسهيل در هماهنگي و همكاري، همگام شدن مي نمايد. مزايايي ه

طراحي و برنامه ريزي ساخت و ساز، تشخيص برخورد و تالقي اجزا، استفاده مي بيشتر از قطعات پيش 

  . ٣)٢٠١٠گربر و كنسك،  –(بكيريك ساخته و مديريت زنجيره ي تامين كارآمد تر شناسايي شده اند

 BIM، مزاياي زير را براي بهره گيري از ٢٠١٠در سال  گربر و كنسك –بكيريك و  ٢٠١٢ در سال٤كوببا 

  شناسايي نمودند:

  طراحان و مهندسان، كاهش هزينه هاي خالص و خطرات براي مالكانــ 

تر از  ي دقيقتوسعه يك مدل شماتيك قبل از اجراي ساختمان كه اجازه مي دهد طراح به يك ارزيابــ 

حي نموده طرا، ي دست يابد و ارزيابي نمايد كه آيا آن را مطابق الزامات عملكردي مالكطرح پيشنهاد

  . نمايد تا عملكرد و كيفيت كلي پروژه ارتقاء يابداين ويژگي كمك مي. است يا خير

 . بهره وري بهبود مي يابد، به علت بازيابي آسان اطالعاتــ 

 . مي يابد هماهنگي اسناد و مدارك ساخت و ساز افزايش ــ

 . گرددهش زمان ساخت و دستورات تغيير ميهماهنگي بيشتر ساخت و ساز كه موجب كاــ 

  )٢٠١٢، (كوببا آن از تر سريع برداري بهره و پروژه تحويل و اتمام سرعت افزايشــ 

  

                                                
1. Becerik-Gerber & Kensek 
2. Kubba 
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  (Kubba, 2012)  ذي نفعان مختلف هاي گروه با BIM ) تعامل٣شكل(

  

  BIMهاي تكنولوژيمزيت -٤-٢

 . است كامل اطالعاتي بانك همراه دقيق بعدي سه مدل يك BIM كليدي يتمزــ 

 و ارتقا قابليت و شودمي گذاشته اشتراك به راحتي به و بيشتر اطالعات ر:سريعت و موثرتر فرآيندهايــ 

 د.دار اصالح

 به ازيس بيهش، قرارداد تحليل و تجزيه مورد دقت با توان مي را ساختمان هاي طرح ر:بهت طراحيــ 

 . شود مي داده و بهبود شده زده محك ساختمان عملكرد و شود مي انجام سرعت

 د.پذير مي انجام باالتري كيفيت با وساز ساخت ت:كيفيــ 

 قدرت ارفرماك يا مشتريان و شودمي درك بهتر طرح، دقيق تجسم طريق از ن:مشتريا به بهتر خدماتــ 

  . )١٣٩٥، ه بيدختي و همكاران(ستود كنندمي پيدا بيشتري گيري تصميم

  

  در مراحل مختلف ساخت و ساز BIMمزاياي  ٥-٢
  طراحي و برنامه ريزي: . ١

مفهوم مدل سازي اطالعات ساختمان بدان معناست كه يك ساختمان قبل از ساخت، از لحاظ فيزيكي، به 

پس كامل شدن مدل د. تحليل اثرات بالقوه آن بررسي شو منظور بررسي مشكالت و شبيه سازي و تجزيه و

اي با اطالعات مورد نياز طراحي، شود، به كمك تيم حرفهتمان، كه بصورت سه بعدي ساخته ميساخ

تداركات، ساخت توليد مواد و فعاليت ساخت و ساز ساختمان و عالوه بر تعمير و نگهداري اين تأسيسات 
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. در ٥)٢٠١٤انقبوما و همكاران، ( دش در قبل از ساخت و ساز، در ابعاد دقيق ساختمان نمايش داده خواهد

واقع اين مدل براي به اشتراك گذاشتن ديجيتال استانداردهاي باز براي ايجاد قابليت همكاري بين گروهها 

  ٦).٢٠١٤انقبوما و همكاران، ايجاد شده است (

  

  برآورد نيازهاي كارفرما: . ٢
براي  حيات، در مراحل مختلف از چرخهيمدل اطالعات ساختمان به عنوان همكاري با ذي نفعان مختلف 

 دن نقشكس كروارد كردن، خالصه، مشاهده به روزرساني ويا تغييراطالعات در مدل براي حمايت و منع

كل،  ان يكدهد تا تيم طراحي به عنوآن است كه اجازه مي BIM يذي نفعان مي باشد مهم ترين جنبه

دت صالح و مميت متر و دقيق تر كار، واگذار كنند و كحق كاربر را به تامين كنندگان، براي همكاري به

رائه ااخير در به ت زمان پروژه را تخمين بزنند. چرا كه يكي از داليل عمده تاخير در ساخت و ساز متعلق

  ). ٢٠١٣و همكاران،  Maghrebi( مصالح است

  

  BIM ساختمان طالعاتا سازي مدل پروژه اجراي مزاياي - ٦-٢

  اسنادكاهش زمان توليد ــ 

  نمونه ها چهار بعديــ 

  افزايش سرعت و دقت برآورد هزينهــ 

  جلوگيري از هدر رفت:ــ 

  كيفيتــ 

كند كه كيفيت مورد بررسي قرار گرفته و اين امكان را به راحتي فرآهم مي BIM با قابليت هاي متنوع

  . ٧)٠٧٢٠(داون،  تر است دست يافتچنين به هدف نهايي كه ساختمان هاي با كيفيتهم

  

  موانع استفاده از مدل سازي اطالعات ساختمان در ايران: ٧-٢
  هاي عمرانيعدم شناسايي جامع ذي نفعان پروژه -١ 

  هاي عمرانيعدم نگرش سيستمي در بين مديران پروژه -٢

  فرهنگ اقتصادگرايي در بين مديران ايراني و عدم تمايل اشتراك اطالعات پروژه -٣

  عنوان مراحل مجزا از همهاي عمراني بههنگرش فازبندي پروژ -٤

  عدم تعريف زبان مشترك بين ذي نفعان پروژه و چگونگي همكاري در سيستم يكپارچه -٥

  مهندسي ساختمان و جداسازي طراحي، نظارت و اجرابندي خدمات سازمان نظامشيوه تقسيم -٦

                                                
1. Kekana, et al 
2. Enegbuma, et al.  
3. Dunn 
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  )١٣٩٣ان(فرقاني، دم آموزش متناسب با سيستم مدل سازي اطالعات ساختمان در ايرع- ٧

  

  CAD با يك مدل سه بعدي BIM تفاوت -٨-٢
آيند در ذخيره اطالعات مهم كل فر CADبا يك مدل سه بعدي متعارف با  BIMتفاوت عمده مدل 

 ،رنگ، اندازه ساخت با تمام اجزا مي باشد. اين اطالعات شامل مواردي از قبيل مشخصات مصالح (وزن،

ات ، الزامو راهنماي نصب و مونتاژ، خدمات گارانتي محصوالت) … ميزان مقاومت در برابر حريق و

  ). ٢٠١٥خواهد بود. (ستوده بيدختي،  …نگهداري و تعميرات، اطالعات قيمت اجزا و 

اي ه) تمامي مستندات، ويژگي CADدر روش نقشه كشي سنتي، چه به كمك دست و يا كامپيوتر (

ند ، مستدهند. روشي جديد در طراحيعدي نمايش ميفيزيكي و سه بعدي يك پروژه را به صورت دو ب

ا يك ي) نام دارد مدل يك ساختمان و BIMسازي و مديريت پروژه، مدل سازي اطالعات ساختمان(

ور كه پروژه وند. همانطتهيه مي ش BIMفضاي داخلي به صورت سه بعدي توسط نرم افزار هاي مربوط به 

تيم  عضاياير زوده شده، كه به صورت شبكه در اختيار ساكند، جزئيات بيشتري به مدل افپيشرفت مي

  ). ١٣٩٢(رحيم نيا،  يردگطراحي نيز قرار مي

  
  )٢٠٠٨، و همكاران ٨(هيوك هام CAD و تكنولوژي BIMموقيت . )٤نمودار(

  

  و نگهداري مفهوم تعمير -٩-٢
 قابليت با پيشگيرانه نت هايرويه و قوانين پيوستن هم به از ٦٠ دهه در ساختمان تعميرات و نگهداري

 و تجهيزات بروي گذاري سرمايه بازه در تسهيل براي اقتصادي مهندسي و تجهيزات پذير تعمير و اطمينان

 تعميرات و داري بيستم، نگه قرن آخر يدهه دو در). ١٣٨٩محمدي،  شير حاج( يافت توسعه آنها مفيد عمر

 خدماتي و توليدي هاي سازمان محيطي هايسازگاري و ايمني، بخشي اثر بهبود، كمكي ابزار يك عنوان به

                                                
1. Nam-Hyuk Ham 
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تشكيل شده است  . بطور كلي نگهداري از بخشهاي مختلفي)٢٠٠٨همكاران،  و ندري. (است شده شناخته

توان به تعمير و نگهداري واكنشي، پيشگيرانه، پيش بيني شده و مبتني بر قابليت اطمينان كه از آن جمله مي

  ). ١٣٩٦ي و ميرزامحمدي، اشاره كرد (ميرحسين تفرش

 برنامه گهدارين و تعميرات دسته در اين دو هر كه تجهيزات خرابي و اضطراري نگهداري و تعمير بحث در

 آنها دادن خر برابر در واكنش براي آمادگي نتيجه در شوندمي محسوب چالش گيرندمي قرار نشده ريزي

 و تعمير حثب هاي چالش جزو نگهداري و تعمير از نوع اين دادن رخ زمان در مناسب تمهيدات وجود و

  ). ١٣٩٤پور،  معيني و بيدختي ستوده(شود مي محسوب نگهداري

  

 ساختمان نگهداري و تعمير- ١٠-٢

 اختمانس صنعت توسعه يافته كمتر بخش هاي به عنوان ايران در ساختمان نگهداري و تعمير قسمت

و  تعمير در ساختمان اطالعات مدل سازي از ادهاستف ايده ي بودن جديد همراه به مشكل اين. است

 جهت مينه به. است مسئله اين روي بر تحقيقات محدودكننده اصلي عوامل از ساختمان ها نگهداري

 كي مدل سازي براي ساخت صنعت همراهي عدم مشكل بر عالوه بخش در اين انجام شده تحقيقات

. است هشد روبه رو نواحي برخي در دانشي نوجود چني عدم حتي يا و شناخت عدم با بعضاً پروژه

 و تعمير در ناوريف اين BIMكارگيريپتانسيل به  بيان به نيز اين مبحث در ايران در انجام شده تحقيقات

كرده اند  اشاره دهانجام ش موردي مطالعه به عنوان بريسبان تاالر موردي، مطالعه ذكر همچنين و نگهداري

  . )١٣٩٤، (ستوده بيدختي و همكاران

  

  پيشينه پژوهش: - ٣
 اطالعات سازي مدل كاربرد موانع و مزايا ) در پژوهشي به بررسي١٣٩٦ميرحسين تفرشي و ميرزامحمدي(

ها پرداختند و نشان دادند كه  ساخته نگهداري و تعمير و) FM( تسهيالت مديريت در) BIM( ساختمان

داده و هم چنين موجب  كيفيت را افزايش، كارايي و (BIM) به كارگيري مدل سازي اطالعات ساختمان

 (ميرحسين تفرشي و ميرزا ها در مرحله ي بهره برداري از ساخته ها مي گرددها و ريسككاهش هزينه

 كنترل دوباره كاري هاي چرخه پروژه با استفاده از تكنولوژيهمچنين در پژوهشي ديگر  ).١٣٩٦محمدي، 

BIM ع شده در ت ساختمان يكي از موثرترين روش هاي ابداتكنولوژي مدل سازي اطالعانشان داد كه

تواند براي مشكالت ساخت و ساز به خصوص رفع دوباره كاري هاي چرخه دهه هاي اخير است كه مي

). نتايج ستوده بيدختي و اثني عشري ١٣٩٥، مسلمان يزدي و رضواني فر( پروژه، راه حل مناسبي باشد

درمديريت تعمير ونگهداري  BIM مدل سازي اطالعات ساختمان پتانسيل استفاده از) در بررسي ١٣٩٥(

فاكتور هاي گرافيكي مورد نياز در مدل اطالعات ساختمان قابل شناسايي و نشان داد كه  FM ساختمان

در . استفاده بوده و فاكتورهاي توصيفي داراي كاستي و نيازمند توسعه به صورت برنامه نويسي است
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كه سطح مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج نشان داد  BIM ساختمان عاتاطال سازي مدلپژوهشي ديگر 

عمده ترين داليل سطح . در سازمان پايين است و با وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارد BIM بلوغ از نظر

به . مقاومت افراد در برابر تغيير و عدم آگاهي در خصوص چگونگي پياده سازي است BIM بلوغ پايين

. )١٣٩٥، گالبچي( بسيار پررنگ تر از ابزارها است BIM فراد براي پياده سازي موفقطور كلي نقش ا

) BIM( ساختمان اطالعات سازي مدل در پژوهشي به بررسي كاربرد ٩)٢٠١٨( همچنين نادم و همكاران

 مدل پيشرفته پرداختند. يافته هاي آنان نشان داد كه تجسم كنترل و مواد سايت، مديريت مديريت در

BIM ٣D / ٤D محل در واقعي اتفاقات مورد در اطمينان تا كندمي كمك ريزان برنامه و مهندسان به 

 پيشرفت و مواد كنترل به مربوط مسائل حل و شناسايي به تواند مي همچنين اين. باشند داشته ساز و ساخت

 يگر اثرات). در مطالعه اي دNadeem, et al 2018شود ( آغاز ساختمان ساخت از قبل تا كند كمك

مالزي  ساز و ساخت صنعت در) BIM( ساختمان اطالعات سازي مدل از استفاده مزاياي و بالقوه هزينه

 مزاياي و آن واقعي هاي شيوه با رابطه در مالزي ساز و ساخت صنعت در BIM اجرايي نشان داد كه سطح

 ساختمان طالعاتا سازي مدل) ٢٠١٨عظيم و همكاران(. )Chin, et. Al. , 2018است ( هزينه

)BIM (ساز و ساخت و معماري، مهندسي صنعت در )AEC :(كه مالزي پرداختند در موردي مطالعه 

 اجرايي ريزي برنامه ايجاد براي BIM صنعت و متقاعدكنندگان براي راهنما يك عنوان به شدت به نتايج

BIM هايبيني پيش براي مناسب هاي حل راه و نظر مورد هايدستاورد بين شده ايجاد تعادل با مناسب 

در بررسي صورت گرفته روي . )Azmi, et. al 2018كنند (مي خدمت توجهي قابل طور تلقيح، به

ساز،  و ساخت و معماري، مهندسي صنعت در پايداري و اطالعات، پايداري ساختمان سازي مدل تعامالت

 در خصوص به پروژه فرآيند در ساز، بلكه و ساخت مراحل در عمدتا نتايج نشان داد كه همكاري

 تاثيرات كاهش براي را توجهي قابل هايفرصت شده ارائه ادغام. است مفهومي طراحي در گيريتصميم

 يكي به وري بهره در بزرگي جهش يك است ممكن آينده در و كند مي فراهم زيست محيط و اقتصادي

  ). Saieg,et al 2018باشد ( جهان سراسر در كارآمد كمتر صنايع از

 
  روش تحقيق: - ٣

باشد. مي تحليلي -توصيفي تحقيق روش نوع نظر از و هدف، كاربردي نوع نظر از حاضر پژوهش

 و ختمانيسا مدل سازي شبيه جهت BIM پوشش تحت افزارهاي نرم از استفاده تحقيق با اين هايداده

  . پروژه مورد به كار گرفته خواهد گرفت مديريت زمانبندي برنامه

  

  

  

                                                
1. Nadeem, et al 
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  اطالعات تحليل و تجزيه شرو ١-٣

 بخش در REVIT ARHITECTRAL افزار نرم معماري بخش در تحقيق اين انجام ابزارهاي

 REVIT STRUCTURE ,ADVANCEسازه  بخش در REVIT MEP تاسيسات

CONCRATE , ROBOT STRUCTURE انرژي  آناليز بخش درGREEN 

BIULDING  وINSGTH 360 مديريت  بخش در وNAVISWORK باشد مي .  

  

  عات ساختمانمدلسازي اطال - ٢-٣
 عاتاطال مدلسازي كه است آمده وجود به تعبيري سوء، ساز و ساخت مهندسي و معماري صنعت در

 لسازيمد اما است آن از مهمي قسمت افزاري نرم قسمت گرچه، است افزار نرم يك تنها ساختمان

 رندهدربردا ساختمان اطالعات لسازيمد. آيدمي حساب به كاربردي ايزار يك ساختمان اطالعات

 هايشهنق در رايج بصورت كه ساختمان دوبعدي هاي نقشه از فقط و است ساختمان واقعي اطالعات

  . )٢٠١٥، بيدختي ستوده(. باشد نمي CAD افزارهاي نرم با شده كشيده

  

٣-٣ - BIM در ارتباطات مديريت پروژه  
يير ات را تغروژه انتقال اطالعبراي مديريت پ بنياديبخش ساختمان به عنوان يك  مدلسازي اطالعات

انند ميت اسناد توان به تمام عناصر مربوط به مديريكپارچه مؤثر ميو با سيستم  BIM طدر محي. دهدمي

 ،بيدختي دسترسي داشت (ستودهها بر پايه مدلسازي اطالعات مديريت نسخه، بروزرساني، پرس و جو

٢٠١٥( .  

  

  BIM نياز پيمانكاران از ورداطالعات م - ٤-٣

  كنند كه شامل: از دو مورد زير پشتيباني مي BIMامروزه بيشتر ابزارهاي 

ابل قمان و اطالعات ساخت تفضيلي شامل يك مدل سه بعدي دقيق كه نماي گرافيكي از اجزاي ساختــ 

 وردن حجم ست آوبدمقايسه با آنچه در نقشه معمولي ساخت وجود دارد ارائه مي كند. و اين مدل قابليت 

  مشخصات اجزا را دارد. 

يزي شده ررنامه باجزاء موقت براي نمايش تجهيز كارگاه و ديگر اجزاء موقتي كه براي اجراي مراحل ــ 

  ). ٢٠١٥پروژه مهم است (ستوده بيدختي، 

 
  )RAM( ريسك بر مبتني پايداري چارچوب- ٥-٣

 پرسنل و محققان توسط اغلب) RAM(گهدارين و تعمير و اطمينان، دسترسي قابليت بررسي و تحليل

 تحليل و تجزيه از اصلي شود. هدفمي استفاده موثر نگهداري و تعمير تسهيل براي نگهداري و تعمير
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RAM مي باشد اميني (خوشاالن و همكاران،  كارا و مطمئن شرايط در ها سيستم و تجهيزات حفظ

٢٠١٧ .(  

  

  اطمينان قابليت ١-٥-٣
 يا خرابي نداشتن احتمال عنوان به است ممكن است و زمان حوزه در كيفيت گسترش، اطمينان قابليت

(اميني  :شودمي بيان زير رابطه قابليت اطمينان طبق. شود تفسير معين زماني بازه يك در طول شكست

  )٢٠١٧خوشاالن و همكاران، 

𝐑(𝐭) = 𝟏 −  𝐟(𝐭)𝐝𝐭

𝟏

𝟎

 

: 𝐑(𝐭)  قابليت اطمينان در زمانt 

dt :تابع چگالي احتمال خرابي  

  

  نگهداري: و تعمير ابليتق - ٢-٥-٢
 ياتيرايط عملبه ش قابليت تعمير و نگهداري، احتمال تعمير شدن و بازگرداندن يك قطعه يا بخش يا سيستم

عين مرايط شود، در صورتي كه عمليات تعمير و نگهداري مطابق شدر يك بازه زماني مشخص تعريف مي

شود: (اميني ياز رابطه زير محاسبه م نگهداري گيرد. قابليت تعمير وه انجام ميو از پيش تعريف شد

  ). ٢٠١٧خوشاالن و همكاران، 

𝐌(𝐭) = 𝟏 −  𝐟𝐫(𝐭)𝐝𝐭

𝟏

𝟎

 

:𝐌(𝐭) تابع قابليت تعمير و نگهداري در زمانt 

 : 𝒇𝒓تابع چگالي احتمال تعمير  

  

  ها:داده تحليل - ٦-٣
نتايج اين آزمون  انجام شد كه بر مبناي ١١و همبستگي سري ١٠آغاز دو ازمون روند براي تحليل داده ها در

(مانند فرآيند قانون توان) براي تحليل  ١٢ها داراي روند باشند، روش فرآيند پواسون ناهمگنها چنانچه داده

يا  ه ها واستفده مي شود و اگر داده ها به طور يكسان توزيع شده باشند، آزمون همبستگي، وابستگي داد

كند كه در صورت وجود همبستگي، روش مورد استفاده فرآيند پواسون مستقل بودن آن ها را مشخص مي

                                                
1. Trend test 
2. Serial correlation test 
3. Non-Homogenous Poisson Process (NHPP) 
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) خواهد بود و در صورتي كه داده ها مستقل باشند(در اين صورت ١٣همگن(مانند فرآيند پواسون شاخه اي

شوند) و مستقل خوانده مي١٤كه داده ها هم به طور يكسان توزيع شده و هم مستقل اند در اصطالح مانا 

سته چگالي احتمال زمان بين ) بر مبناي توابع توزيع پيو١٥روش آمار كالسيك (فرآيند تجديد شونده

  )٢٠١٧گيرد. (اميني خوشاالن و همكاران، يل داده ها مورد استفاده قرار ميها و زمان تعمير براي تحلخرابي

ر بدست طه زيها از آزمون هندبك نظامي مطابق راب يك روش تحليلي مناسب براي بررسي روند در داده

  مي آيد:

U = 2 ∑ 𝐥𝐧
𝑻𝒏

𝑻𝒊

𝒏 𝟏
𝒊 𝟏  

N: تعداد خرابي ها  

:خرابي آخرين زمان  𝑻𝒏 

 : 𝑻𝒊 زمان خرابيi  ،٢٠١٧ام (اميني خوشاالن و همكاران(  

  

  نتايج: -٤
  : REVIT مدلسازي با برنامه ١-٣

 اي، مكانيكي وهاي سازهنيازمند علم به اجرائيات ساختمان در زمينه Revitم افزار سازي در نرشبيه

د. بنابر مطالب شود شبيه سازي صورت گيرشود سعي ميالكتريكال است. لذا همانطور كه سازه ساخته مي

كه بيان  ٨. ١٢ ، ارتفاع٦. ٩، ارتفاع ٤. ٦، ارتفاع ٢. ٣، ارتفاع ٠فوق در ابتداي كار چند سطح براي ارتفاع 

  باشد توليد شد. كننده موتورخانه، طبقات همكف و اول، پشت بام و خرپشته مي

  
  رم افزارننحوه سطح بندي در  -٥شكل 

                                                
1. Branching Poisson Process 
2. Independent and Identically Distributed (iid) 
3. Renewal process 
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 ختمانيسات سانظر كردن از پي ساختمان در جهت كاهش هزينه زماني تحقيق به ترسيم تاسيسپس با صرف

  اختيم. زمايشگاه پردآو تاسيسات ساختمان)  (موتور خانه

  

  
  پالن آزمايشگاه: ٦شكل 

  

  
  نماي شرقي :٧شكل 
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 نماي شرقي :٨شكل 

  

 و كستش عوامل، پژوهش اين در مربوطه متخصصين هاي نظارت و شده انجام يهاي بررس به توجه با

 در كه شد تقسيم معيارها زير و اصلي معيارهاي قسمت دو به عمراني هايه پروژ در BIM تحقق عدم

  . است شده آورده ١ جدول

  

  در پروژه هاي عمراني BIMمعيارهاي اصلي و زير معيارهاي عدم تحقيق  :١ جدول

  زير معيارها  معيارهاي اصلي

 BIMباال بردن هزينه طراحي با نرم افزارهاي   مالي

  هزينه آموزش افراد كليدي و مرتبط درون كارگاه

  پراكندگي اطالعات و نبود سيستم يكپارچه  فني

  تن ريسك پروژه در فاز اجرا و پائين آمدن دقت تصميم گيريباال رف

  هافضاي پيچيده برنامه

  هاي نوين در عرصه ساخت و سازورود تكنولوژي

  پيمانكار و كارفرما ميان شهاي تن افزايش

  نياز به نيروهاي مختلف مقيم دفتري براي پروژه  انساني منابع

  وژهنياز به نيروهاي مديريتي وكنترل پر

  پروژه تأخيرات و وضعيت شگيري، بررسي گزار سرعت كاهش  زمان
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  معيارها رتبه و وزن محاسبه و معيارها تعيين ٢-٣

   )٣و٢(جداول اصلي معيارهاي دودويي طبق مقايسه پژوهش اين در

 ت فنيمشكال، شودمي عمراني هايه پروژ در BIM تحقق عدم موجب عاملي كه بيشترين به ترتيب 

  . فني) (معيار دباشمي

 پيمانكاري هايتشرك كليه در BIM افزارهاينرم نبودن و فراگير يكپارچه سيستم نبودن مثال عنوانبه 

 شكالتم، بعدي عامل تأثيرگذار. است عمراني هايپروژه در BIM تحقق عدم عوامل تريناز اصلي

 دريافت BIM ارهايافزنرم با طراحي براي انساني كه نيروهاي بااليي هايهزينه نظير (معيارمالي) مالي

 . باشدمي، كنندمي

 منابع رمعيا( باشدمي انساني منابع مشكالت، عمراني هايپروژه در BIM تحقق عدم عامل سومين

 كه BIM، ايافزارهنرم با كردن كار در هاي حرف و متخصص نيروهاي كمبود مثال عنوان به. )انساني

 از پس .باشدمي BIM تحقق روي پيش هايچالش از است انساني عمناب اصلي معيار از زيرمعياري

 BIM حققت در چالش ايجاد و مشكالت بروز در تأثيرگذار عوامل ارجحيت تعيين و فوق بندياولويت

 مشكالت، حقيقت اين در شده انجام بنديدسته طبق چهارم اولويت و بعدي عامل، عمراني هايپروژه در

  .باشدمي راحيط مختلف هايبخش در اطالعات كردنيكپارچه بودن گيرنزما قبيل از )زمان معيار( زمان

  

  نتايج مقايسه دودويي معيارهاي مورد مطالعه :٢جدول 
  ) بردار ويژهM(  زمان  فني  مالي  منابع انساني  هدف

  ١٨٠/٠        ١  منابع انساني

  ٣٠٩/٠      ١  ٩/١  مالي

  ٣٨١/٠    ١  ٣/١  ٢/٢  فني

  ١٢٩/٠  ١  ٧/٢  ٣/٢  ٦/١  زمان

 
  

  بندي معيارهاي اصلي مورد مطالعه در تحقيق حاضراولويت :٣جدول 
 BIMهاي عمراني در پروژه  )M(ويژه بردار  معيار و هدف تحت بررسي

  ٣  ١٨٠/٠  منابع انساني

  ٢  ٣٠٩/٠  مالي

  ١  ٣٨١/٠  فني

  ٤  ١٢٩/٠  زمان

  -  ١  جمع كل
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 تحقق عدم عوامل معيارهاي بندياولويت و تعيين زمينه در گرفته صورت هايبررسي نتايج اساس بر

BIM چهار، )٥و٤ جداول( مطالعه مورد معيارهاي دهيوزن نتايج به توجه با و عمراني هايپروژه در 

 با هابرنامه پيچيده فضاي، ٣٢٧٧/٠وزن با پارچهكي سيستم نبود و اطالعات پراكندگي معيار زير

 مختلف نيروهاي به نياز و١٥٧٨/٠ وزن با BIM افزارهاينرم با طراحي هزينه بودن باال، ١٦٣٤/٠وزن

 در را تأثير بيشترين نتيجه در و اهميت بيشترين ترتيب به١٣٥٢/٠ وزن با پروژه براي دفتري مقيم

  . داشت خواهند را BIM تحقق عدم عوامل بندياولويت

  

  عمراني هايپروژه در BIM تحقق عدم عوامل معيارهاي دهيوزن٤-٥جدول 
  كراندار وزن  شده نرمال وزن  آل ايده وزن  عيارهازيرم

٦٩٢٨٦/٠  افزارهاينرم با طراحي هزينه بودن باال  ١٥٧٨٠٦/٠  ١٥٧٨٠٦/٠  

٢١٣١٧/٠  پيمانكار و كارفرما ميان هايتنش افزايش  ٠٤٨٥٥١/٠  ٠٤٨٥٥١/٠  

 قتد نآمدن يي پا و اجرا فاز در پروژه ريسك رفتن باال

  گيريتصميم

٣٩٢٨٣/٠  ٠٨٩٤٧١/٠  ٠٨٩٤٧١/٠  

٧١٧٦/٠  هابرنامه پيچيده فضاي  ١٦٣٤٤/٠  ١٦٣٤٤/٠  

١٨٠٠٨/٠  پروژه كنترل و مديريتي نيروهاي به نياز  ٠٤١٠١٤/٠  ٠٤١٠١٤/٠  

٥٩٤٠٢/٠  پروژه براي دفتري مقيم مختلف وهاي نير به نياز  ١٣٥٢٩٣/٠  ١٣٥٢٩٣/٠  

٢٣٥٥٧/٠  كارگاه درون مرتبط و كليدي افراد آموزش هزينه  ٠٥٣٦٥٣/٠  ٣٦٥٣٠٥/٠  

١٠٨١٣/٠  وساز ساخت عرصه در نوين هايتكنولوژي ورود  ٠٢٤٦٢٥/٠  ٠٢٤٦٢٥/٠  

٢٢٧٧٦/٠ ١  يكپارچه سيستم نبود و اطالعات پراكندگي  ٢٢٧٧٦/٠  

 و وضعيت بررسي، گيريگزارش سرعت كاهش

  پروژه تأخيرات

٢٥٦٣٦/٠  ٠٥٨٣٨٧/٠  ٠٥٨٣٨٧/٠  

  

 استخراج Super Decisionافزارنرم از كه مطالعه مورد زيرمعيارهاي شده نرمال هايوزن طبق

 تحقق عدم در مذكور زيرمعيارهاي تأثيرگذاري و ارجحيت تعيين و اهميت نظر از بنديلويتوا، گرديد

BIMجدول( حاصل نتايج با مطابق. است شده ارائه ٥ جدول در آن نتايج و گرفته قرار بررسي ، مورد 

 تحقق عدم در مؤثر و مهم اولويت اولين، پارچه كي ستمسي نبود و اطالعات پراكندگي زيرمعيار، )٥

BIM اطالعات سازي مدل سيستم روي پيش چالش اين لذا. باشد مي عمراني هاي پروژه در 

 اين نمودن مرتفع به نسبت و قرارگرفته بيشتر بررسي مورد بايد عمراني هايپروژه در (BIM(ساختمان

  . گيرد صورت الزم اقدامات ،بعدي هايارجحيت با مشكالت ساير و مشكل
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  عمراني هاي پروژه در BIM تحقق عدم عوامل زيرمعيارهاي الگو بندي: ٥جدول 

  الويت  شده نرمال وزن  زيرمعيارها

  ١  ٢٢٧٧٦/٠  يكپارچه سيستم نبود و اطالعات پراكندگي

  ٢  ١٦٣٤٤/٠  هابرنامه پيچيده فضاي

  ٣  ١٥٧٨٠٦/٠ BIM افزارهاينرم با طراحي هزينه بودن باال

  ٤  ١٣٣٥٢٩٣/٠  پروژه براي دفتري مقيم مختلف نيروهاي به نياز

  ٥  ٠٨٩٤٧١/٠  ريگيتصميم دقت آمدن يين پا و اجرا فاز در پروژه ريسك رفتن باال

  ٦  ٠٥٨٣٨٧/٠  پروژه تأخيرات و وضعيت بررسي، گيري گزارش سرعت كاهش

  ٧  ٠٥٣٦٥٣/٠  كارگاه درون مرتبط و كليدي افراد آموزش هزينه

  ٨  ٠٤٨٥٥١/٠  پيمانكار و كارفرما ميان هايتنش افزايش

  ٩  ٠٤١٠١٤/٠  پروژه كنترل و مديريتي نيروهاي به نياز

  ١٠  ٠٢٤٦٢٥/٠  توساز ساخ عرصه در نوين هاي تكنولوژي ورود

  

 تحقيق ينا در BIM موفقيت عدم عوامل مورد در متخصصين و خبرگان ديد از كه عواملي به توجه با

 مديران بسا چه BIMساختمان اطالعات سازيمدل سيستم روي پيش موانع نمودن رطرفب با، شد مطرح

  . بود خواهندو...  زمان و منابع بهينه مديريت جهت آن از استفاده به راغب

  

  گيريبحث و نتيجه
 از نشگزي و ارزيابي مورد فني مسائل و زمان، انساني منابع، مالي موانع جمله از موانعي، پژوهش اين در

 بررسي از حاصل نتايج به توجه با. شد پرداخته عوامل بنديتالوي به و گرفت قرار خبرگان و متخصصين

، BIM  مانع بزرگترين، آنها از هريك اهميت درجه تعيين و BIM تحقق عدم در مؤثر زيرمعيارهاي

 BIM تحقق عدم در را تأثيرگذاري بيشترين كه باشدمي يكپارچه سيستم نبود و اطالعات پراكندگي

 افزارهاينرم با طراحي هزينه بودن باال و هابرنامه پيچيده فضاي ترتيب-به بعدي هايهرد در د.گذارمي

BIM  تحقق عدم در بسزايي تأثير كه هستند عواملي از BIM ترتيب به بعدي هاياولويت در. گذارندمي 

 دقت آمدن پايين و اجرا فاز در پروژه ريسك تنرف باال و پروژه براي دفتري مقيم مختلف نيروهاي به نياز

 كاهش، همچنين. داشتند BIM تحقق عدم در بااليي تأثيرگذاري كه بودند عواملي جزو گيريتصميم

 كارفرما ميان هايتنش افزايش، كارگاه درون مرتبط و كليدي افراد آموزش هزينه، گيريگزارش سرعت

 ساز و ساخت عرصه در نوين هايتكنولوژي ورود، پروژه كنترل و مديريتي نيروهاي به نياز، پيمانكار و

 ساختمان اطالعات سازيمدل سيستم ارتقا جهت لذا. است گرفته قرار بعدي هايرتبه در ترتيببه پروژه

 هايهپروژ در BIM تحقق مانع كه عواملي به توجه با. انديشيد ايچاره موانع تقليل منظوربه بايستمي

 توانمي نظر مورد زمينه در خبرگان و متخصصين ديدگاه از عوامل ترينمهم تعيين و است بوده عمراني
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 آن اجراي از ارشد مديران حمايت به نياز عمراني هايپروژه در ساختمان اطالعات لسازيمد داشت اظهار

 روي پيش نعموا نمودن برطرف با كه چرا .است وابسته شد ذكر كه داليلي به خود نيز امر اين كه دارد

  . شوند آن از استفاده به راغب مديران بسا چه،  . . .و زمان و منابع بهينه مديريت منظور به، آن
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  فهرست منابع و مآخذ

تطابق پذيري با  وبررسي عوامل تاثير گذار بر قبول )، ١٣٩٤(. عليرضا و سيدرامتين باقري ،اديب فرــ 

، تهران، روژهيازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت پ ،(BIM) تكنولوژي مدل سازي اطالعات ساختمان

  ، گروه پژوهشي صنعتي آريانا

مدل . ٢٠١٧. مهدي، راضد فرد، كيومرث، سيف پناهي، سيد رحمان، ترابي، حاصل، اميني خوشاالنــ 

ريه نش. ونلتتعمير و نگهداري سيستم برق ماشين حفاري تمام مقطع ، دسترسي، سازي قابليت اطمينان

  . ١-١٠صص ، ٢شماره ، دوره دوم، منابع معدني مهندسي

كاربرد مدل  بررسي مزايا و موانع )١٣٩٦(پيمان ، كشاورز ميرزامحمدي ؛روشنك ، تفرشي ميرحسينــ 

ومين د، و تعمير و نگهداري ساخته ها (FM) در مديريت تسهيالت (BIM) سازي اطالعات ساختمان

  هدانشگا، دبيرخانه دايمي كنفرانس، بانكوك، ريمعماري و طراحي شه، كنفرانس بين المللي عمران

كاربرد مدل  بررسي مزايا و موانع )١٣٩٦(پيمان ، كشاورز ميرزامحمدي ؛روشنك ، تفرشي ميرحسينــ 

ومين د، و تعمير و نگهداري ساخته ها (FM) در مديريت تسهيالت (BIM) سازي اطالعات ساختمان

  هدانشگا، دبيرخانه دايمي كنفرانس، بانكوك، هريمعماري و طراحي ش، كنفرانس بين المللي عمران

، برداري بهره مديريت در) BIM(ساختمان اطالعات مدل سازي كاربرد. )١٣٩٥(عادل، نژاد جشانيــ 

  ارشد كارشناسي نامه پايان، ها ساختمان نگهداري و تعمير

چاپ ، اصفهان، يسازمان مديريت صنعت، نگه داري و تعميرات بهرهور و فراگير. علي، حاج شير محمديــ 

  )١٣٨٩(. دوم

ر معماري ب )BIM(تأثير مدل سازي اطالعات ساختمان. ٢٠١٦. محسن، عليمرادي. ايمان، رحيم نياــ 

 . وهانسومين همايش ملي معماري داخلي و دكوراسيون مؤسسه آموزش عالي آزاد دانش پژ. داخلي

جراي پروژه ) در فاز اBIMن(كاربرد مدل سازي اطالعات ساختما. ٢٠١٥. اميرحسين، ستوده بيدختيــ 

 . كنفرانس مديريت ساخت و پروژه. هاي ساخت

 مدل سازي عاتمطال بر مروري. ١٣٩٥. احسان، حسين و اثني عشر، بهرامي. اميرحسين، ستوده بيدختيــ 

  . ٨٠٨مقاالت تحليلي آموزشي مژسسه . ايران در ساختمان اطالعات

پروژه هاي  در فازاجرايBIMزي اطالعات ساختمانكاربرد مدل سا) ١٣٩٤اميرحسين(،  بيدختي ستودهــ 

ديريت ممحيط زيست و ، معماري، كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در مهندسي عمران. ساخت

  شهري

 و تعمير ايه پروژه انجام جهت ريسك مديريت نقش. ١٣٩٣. حسين، داوود و تدين نژاد، شريعتمداريــ 

  . ملي ساختمانششمين همايش مقررات . ساختمان نگهداري
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يل هاي پتانس. )١٣٩٣. (عاصمي اصفهاني, امين؛ حسنعلي مسلمان يزدي و عليرضا مسلمان يزديــ 

عماري و م، دومين كنگره بين المللي سازه، (BIM) بكارگيري فناوري مدل سازي اطالعات ساختمان

  ، ريمعماري و توسعه شه، دبيرخانه دائمي كنگره بين المللي سازه، تبريز، توسعه شهري

يت در مدير)BIM( مدل سازي اطالعات ساختمان. ١٣٩٤. حسام، جواهرپور، حميدرضا، عظمتيــ 

  . عمران و شهر، معماري، كنفرانس بين المللي انسان. ساخت پروژه هاي ساختماني

يستم مدل سازي س. ١٣٩٤. عليرضا، عسگري سرشكي، باقر، دستيار، مريم، اوليليي، آرمين، منير عباسيــ 

ن اولي. فادهاز طراحي تا است، راهكاري كارا در افزايش پايداري در معماري BIM ختماناطالعات سا

  . معماري و شهرسازي نوين، كنفرانس ملي جغرافيا و برنامه ريزي
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