
 

 

 BIM سویشرکت شما به  روند تحولبرای آسان شدن  گام 10

 

 BIMمتداول،  CADیک مکمل خوب برای موسسه شما خواهد بود. برخالف  BIMکه  کندمیشما را متقاعد متن  مطالعه این

 و ارتباطات ،هماهنگی مانند طراحی نهایی و فرآیند ساخت و ساز در این نرم افزار .هوشمند است سه بعدی ویژگی از مرکب

 نسبتاًیادگیری  با عنوان یک نرم افزار پیچیده به BIM ،دالیل چند به همین هر .دهدمیرخ  ترسریعو  ترآسانهمکاری بسیار 

 ؛شودمینیز شناخته  است(طی دوره تحول  و هزینه قابل توجه در به کارگیری آن )که اغلب خارج از بودجه موسسه در سخت

 ؟نقص و کامل ساخت نبدو BIM سوی به راتحول یک موسسه  فرآیند توانمی چگونه بنابراین

 دارد: وجود ،مسیراین در اینجا ده قدم برای راهنمایی شما در 

 .دهید افزایش BIMخود را در مورد و دانش  شناخت .1

خواهد  قرار تأثیرتحت کار گروهتان را  روش ،اینکه چگونه تغییر جهت دادن دانستن ،BIM باموسسه بزرگ  یکقبل از ساخت 

 ،است. سعی کنید یک یا دو نفر را برای وارسی کردن هر تغییر که الزم است در تطبیق با جریان جدید اتفاق بیفتد مهم ،داد

 این یک. کار شود دو بعدی فضایدر  ،BIMاغلب باید قبل از  ،رایج در تحول این است که جزییات طرح مثالکنید. یک  انتخاب

 .مستلزم یک تغییر در طرز فکر کارکنان شماست ست کهاصالحات اع از ون

 .فراهم کنید که تمام اعضای تیم، این فرآیند را درک کنند ایزمینه -2

برای شرکت  BIMبر منافع  تأکید انجام این کار،یک راه درگیر شدن همه کارکنان در راستای تحول کامل دارای اهمیت است. 

چشم انداز  یک هستند. هاپروژهدر  BIMو مشتریان به جای توضیح زیاد درباره تغییراتی در صنعت است که مستلزم استفاده از 

جالب از آینده، جذابیت بیشتری دارد و رهبران شرکت شما باید از این طریق ابتکار عمل را در دست گیرند و کل اعضای تیم را 

هستیم، چرا که  BIMاین چنینی صورت گیرد: ما در حال حرکت به سوی  ایجملهبا  تواندمی این کار قرار دهند. تأثیرتحت 



 

 

. این در حالی است که از بیان جمالتی با این مفهوم باید دوری کرد: ما در حال امتحان این کار برای آینده ما ضروری است

BIM  یا نه.هستیم تا ببینیم برای ما مفید خواهد بود 

 

 پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری را در نظر بگیرید .3

 بر متکی BIMفرآیندهای  .آیدمیفرآیند مشارکتی بیشتر به چشم  BIMدر ، CADجریان کار در استاندارد  در مقایسه با

مورد نیاز خواهد بود و چیزی  هامدلرم افزاری جدید برای ساخت بنابراین، یک مجموعه ن ؛هستندهوشمند  سه بعدی هایمدل

 رتقای سختممکن است ا نابراینب ؛در نظر گرفته شود هابرنامهکار با این نرم افزارها یا که اهمیت دارد این است که الزامات 

خت و س نرم افزار ارتقای در این مورد بهتر است افزارهای موجود ضروری باشد به طوری که قدرت پردازش مناسبی داشته باشند.

 باشند. BIMباالتر از احتیاجات مورد نیاز  صورتی باشد که یک پله بهافزاری 

 یک برنامه ایجاد کنید.. 4

یک پروژه  هماننداست.  گام بعدی که مورد انتظار است، برنامه ریزی و تهیه برنامه برای سایر موارد ،پس از طی این مراحل

ز ا و اطمینان حاصل کردن نظمیبیبه برنامه ریزی جزئیات برای جلوگیری از  نیاز ،جدید به سمت جریان کار تحول ،ساخت

 دارد. اجرای مناسب

 از ترمهم دارد. اهمیت ،و در چه زمانی نیاز دارند هاییآموزشبه چه  اعضای تیماینکه  توجه به ،مدیریت تغییر برنامهدر این 

که شما به  هنگامی وجود داشته باشد. مطرح شده از سوی کارمندان سؤاالتو  موضوعاتبرای  برنامهدر این  ییباید فضا ،همه

 .شودمیانجام  و با موفقیت بیشتری ترسریعجدید کار کمک کنید، تغییر سازمانی  هایروشکارکنان در اتخاذ 

 این کار را با یک پروژه آزمایشی شروع کنید. .5

 است. ترقبولقابل  BIMقوری از  استفاده به صورت آزمایشی نسبت بهیک طرح  شروع ،این مصداق دارد ،مؤسساتبیشتر  در



 

 

، با کسب این تجربه .شود ،دهندمیو یک گروه که این پروژه را به صورت آزمایشی انجام بهتر است این کار با آموزش کارمندان 

گروه آزمایش کننده ترغیب افراد تیم خواهد شد و  هاپروژهدر  BIMبه بهترین اقدام در جهت استفاده از  پروژه آزمایشی تبدیل

 .کنندمیرا در خصوص تحول هدایت و رهبری 

 

 را ثبت کنید . فرآیندهای قبلی6

 و ؛رودمیوسوسه انگیز باشد اما اغلب اشتیاق گروه به آرامی رو به پایین  در شروع تحول ممکن است ،استانداردهااجرا کردن 

که برنامه  عنوان یک گروه به شروع کنید. علنی فرآیندبهتر است با یک  بود. نخواهد ،تانموسسهمنطبق با نیازهای  بهترین بازده

داده  قبلی شرکت نشان هایخروجیکه  شودمیاین کار باعث  قبلی انجام کار را ثبت کنید. هایروش ،کنیدمیآزمایشی را پیاده 

مورد استفاده قرار گیرد. مستند سازی  هاخروجیبرای پشتیبانی از این  تواندمیچگونه  BIM کندمیشود و همچنین مشخص 

 سبب خواهد شد که کل تیم استانداردهای کارآمدی را برای آینده، ایجاد و یا تعریف کنند. فرآیندها

 BIMدر زمینه  بااستعدادپرورش افراد  .7

ی بخشیا  تجربه قبلی در این زمینه دارند هاآن احتماالً –دارند  نانسبت به دیگر BIM برخی از افراد اشتیاق بیشتری در خصوص

این نکته را در نظر داشته  .حتماً جزئی از گروه پیشرو شرکت باشندباید  افراد. این بوده است BIMشامل  هاآن هایآموزشاز 

 BIMخواهند توانست از اعضای دیگر در مسیر اتخاذ  هاآنبیشتری در این زمینه بدهید،  هایآموزشباشید که اگر به این افراد 

 .پشتیبانی کنند



 

 

 

 اعضای تیم را به صورت تدریجی در مسیر تحول قرار دهید .8

بعدی خود آنچه فرا  هایپروژه افراد در ،در بیشتر موارد نیست. ایپسندیدههم زمان، اقدام  تمام افراد شرکت به صورت آموزش

افراد  آموزشی سبب تفکیک دورهفراموش خواهند کرد بیشتر چیزهایی که به کار برده بودند.  و آنچه باید انجام دهند را اندگرفته

 .شودمی BIMاستفاده از در شروع 

 داشته باشیدهمکاری هماهنگی  .9

که  دیگر هایشرکت، مهندسان و MEPکه یک مدل جامع بین مشاوران  شوندمیزمانی در باالترین حد کسب  ،BIMمزایای 

و دریچه جدیدی را در  شودمییک مدل مشترک سبب تسریع در فرآیند هماهنگی  .وجود داشته باشددر پروژه دخیل هستند، 

 .شودمییک سطح جدید از هماهنگی بین اعضای تیم سبب 

 

 

 



 

 

 را فراموش نکنید و توسعه نوآوری .10

BIM ایجاد ،شما شرکتچالش  .دهدمیقرار  هاشرکتتجزیه و تحلیل جدید را در اختیار  هایقابلیت، هماهنگی و ذهنیت 

برای مشتریان به  BIM یارتباط مزایای جدید برای ارائه خدمات به مشتریان است. هایقابلیتبرای گرد هم آوری این  هاییراه

به  آنآن دسته از مشتریانی که به صورت فزاینده به  را به BIMبه و همچنین اشتیاق  استفاده در ابزار بازاریابی استصورت 

 .، نشان خواهد دادکنندمینگاه  هایشانپروژهعنوان یک نیاز اجباری در 
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