
 

 

 BIM افزارنرممفید برای کاربران  هایسایتوب

 

 یرشتهقرار داده و  تأثیرصنعت ساختمان را تحت  هایشاخه یهمه BIMکه  دانیممی! و شناسیممیرا  BIMامروزه همگی 

 فزارانرماز منابعی که برای کاربران  فهرستی در این مقالهاز مزایای آن استفاده کند.  هارشتهاین  یهمهمعماری باید بیش از 

میان بهترین وجود دارد. ما این اطالعات را از  BIMیم. اطالعات بسیار زیادی در مورد کرد آوریجمعرا مفید است  BIMطراحی 

 .ایمکردهانتخاب  BIMو ابزارهای  هاکتاب، هاوبالگ

 هاایتس

BIM 360 : هایویژگی ترینتازهبه معرفی که  است اتودسکوبالگ متعلق به یک Autodesk BIM 360 ،تخصصی و  نکات

 .پردازدمیمنابع داخلی 

Shoegnome :در  رسانیاطالعصنعت ساختمان و  هاینوآوری آن معرفی است و هدف از هامبتدیاین سایت برای  کاربرد

 دارد.یوتیوب  آموزشی متعددی در هایفیلم سایتوباین . است BIMفناوری خصوص 

AEC DevBlog های ساختمانیافزارنرمو دیگر  ورکیسناومنبع خوبی برای مدیران و سازندگانی است که از رویت،  سایت: این 

 شده است. اندازیراهاتودسک  یسازندهتوسط تیم فنی  سایت. این کنندمیاستفاده  BIMاتودسک و 

DesignBeyond  : صنعت ساختمان و گسترش درک فناوری  هاینوآوری معرفیهدف آنBIM 9002سال . کار خود را از است 

 هاروشبهترین  وو ترفندها  هاتوصیه . این سایت به بیانشودمیاتودسک اداره  Nawisworksتوسط تیم  سایتاین . شروع کرد

 .پردازدمیشود  BIM افزارنرمبرای اینکه بهترین استفاده از 

BIM Fix Blog :یجامعه BIM  هایروزرسانیبهجدیدترین  توانندمیاسترالیا BIM  این کنند. دریافت  سایترا از طریق این

 .دهندمیارائه  BIM از مفیدی و ترفندهای هاتوصیهآن  هایپستشود، اما  روزبه باریک هرماهممکن است  سایت

http://bim360.com/blog/
http://www.shoegnome.com/
http://adndevblog.typepad.com/aec/about-this-blog.html
http://beyonddesign.typepad.com/posts/
http://bimfix.blogspot.com.au/


 

 

ons-Revit Add :های و پالگین هاافزونه به ارائه و معرفی در این وبالگRevit هستند.هم مجانی  هاآنکه اکثر  شودمی پرداخته 

Revit KidThe  :خوب برای آموزش  سایتیBIM .شودمیارائه  هامتنو  هافیلمترکیبی از در این سایت  است. 

Bryan BIM Blog-Bond :شودمیداده پوشش مربوطه  هایکنفرانس، ترفندها و هاتوصیه، هانوآوریاین سایت  در. 

HOK BIM Solutions :HOK  یکی از پیشگامانBIM .است 

The Case for BIM - Casey Rutland : یک معمار در شرکتArup یپروژه ، تحویل و مدیریتاست که در طراحی BIM 

 تخصص دارد.

Construction Code خصوصیی در هاتوصیهن و در آ کندمی: این سایت را استفن هامیل مدیریت BIM کندمی ارائه. 

Epic BIM : آن ساده کردن کار است. یفلسفهو  شودمیتوسط چند همکار مدیریت 

 هانشریه

AECbytes Magazine :هم دارند روزبه سایتهمچنین یک این نشریه  .شودمیمنتشر  باریکاست که هر سه ماه  یک نشریه. 

Automation in Construction : بر طراحی به  هاآن تأکید. قرار داردساختمانی  هایفناوریبر  المللیبینتمرکز این ژورنال

 دالر بخرند. 22یک سال این ژورنال را با قیمت  هایمقاله توانندمی. خوانندگان استکمک کامپیوتر 

Cadalyst : شودمیپرداخته ی افزارنرمو  افزاریسخت هایبررسی. در این نشریه به شودمیمنتشر  بارسه ماه یک هراین نشریه 

دالر قیمت  2929هر شماره از این نشریه . باشند روزبهتا  دهدمیقرار  BIMو  CADدر اختیار مدیران  تخصصییی هاتوصیهو 

 دارد.

AECMagazine : رداین نشریه خوانندگان را . شودمیچاپ  باریکماه  هر دوکه است  آنالین رایگان در بریتانیا ینشریهیک 

 .داردمینگه  روزبهو ساختمان  یمهندس معماری، یزمینه هایتکنولوژیخصوص آخرین 

AUGIWorld : این نشریه تنها مختص به مشترکان . شودمیچاپ  باریکاست که هر دو ماه  المللیبینو رسمی  ینشریهیک

AUGI .است 

 BIMرایگان  هایکتابخانه

ARCAT :ARCAT  برای منابعBIM  وCAD  هر چیزی از  آن. سیستم رایگان بدون عضویت آیدمی حساببهیک پایگاه جامع

 .گیرددر برمیبتن تا سیستم کنترل آلودگی را 

Autodesk Seek : از اتودسک است. ایچند رشتهغیرعمومی بزرگ  یکتابخانهیک 

RevitComponents : خاص طوربه . این کتابخانهرایگان مفید را در خود جای داده است هایالماناز  ایمجموعهاین کتابخانه 

 داخلی قوی است.فضای مبلمان و  یزمینهدر 

http://www.rvtaddons.com/
http://therevitkid.blogspot.com/
http://bimblog.bondbryan.com/
http://www.hokbimsolutions.com/
http://caseyrutland.com/
http://uk.linkedin.com/pub/casey-rutland/11/693/441
http://constructioncode.blogspot.dk/
http://www.epicbim.com/
http://www.aecbytes.com/magazine/index.html
http://www.aecbytes.com/magazine/index.html
http://www.aecbytes.com/magazine/index.html
http://www.journals.elsevier.com/automation-in-construction
http://www.cadalyst.com/listing/25/software-information-modeling
http://aecmag.com/
http://www.augiworld.com/
http://www.arcat.com/bim/bim_objects.shtml
http://seek.autodesk.com/
http://revitcomponents.com/


 

 

Revit City :برای اینکه بتوانید این اجزا جزء برای دانلود وجود دارد.  0000ی است که افتتاح شده است و در آن این سایت مدت

 کنید. نامثبترا دانلود کنید باید 

TurboSquid : که برای آن پرداخت انجام دهید اما در آن موارد رایگانی هم وجود  دهدمی ارائهاین سایت اجزایی را به شما

اجزا دارای حداقل استانداردها هستند.  که دهدمیرا اطمینان  این دارد که Revitیک سیستم گواهی  TurboSquidدارد. 

 صرف کنید. هاآیتماین  سازیمدلمقایسه کنید که باید برای  بازمانیرا  هاقیمت

CAD Notes : و هر چیزی مربوط به  شودمیمفید که توسط ادوین پراکسو اداره  سایتوبیکAutoCAD ،Microstation  و

Revit شود.را شامل می 

Polantis : Polantis  یکتابخانهیک BIM  .اینکه باوجودرایگان است که بسیار سازمان یافته بوده و استفاده از آن راحت است 

 در آن راحت است. خواهیدمیشما  دقیقهاز بقیه است اما پیدا کردن چیزی که  ترکوچکآن کمی  یکتابخانه

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://www.arch9o.com/websites-bim-design-software/ 

 

http://www.revitcity.com/downloads.php
http://www.turbosquid.com/Revit
http://www.cad-notes.com/contents/revit-articles/
http://www.polantis.com/
https://www.arch2o.com/websites-bim-design-software/

