
BIMندهیآنوظهورتحول

در طول توسعه آن سه بعديبه صورتساختمانهايدادهتیریو مدجادیاندیفراکی) BIMاطالعات ساختمان (يمدل ساز
یراحدر طرا وريبهرهبتوانیداست که در آن شما ایپو،اًواقعیزمانسه بعدي،،ساختمانيمدل سازيوتریبرنامه کامپکیاست. 

اطالعات ،ییروابط فضا،پس هندسه ساختمانسکه شودمیBIMمنجر به تولیدندیفرانید. ایدهشیساختمان افزاو ساخت 
.کندمیمرتبطبه هم را ساختمانيبا تمام اجزامرتبط مقدار و خواص ،ییایجغراف

BIMیمبان

BIMباالتیفیکبا ساخت و ساز،یطراحدر خصوصيریگمیتصميقابل اعتماد از ساختمان موجود براتالیجیدشینماکی ،
است.نهیعملکرد و برآورد هزینیبشیساخت و ساز، پيزیبرنامه ر

BIMکیکه به طوري استتالیجیدکپارچهیطیمحکیروز و قابل دسترس در صورت بهحفظ اطالعات بهقابلیت داراي
را قادر هاآننیو همچندهدمیقرار مالکانو معماران، مهندسان، سازندگاندر اختیارهاپروژهروشن از تمام یچشم انداز کل

.داشته باشندتريسریعآگاهانه يریگمیتصمکهسازدمی

. شودمیمقدار و خواص اجزاء ساختمان،ییایهندسه، فضا، نور، اطالعات جغرافشاملاطالعات ساختمان يمدل سازفرآیند
BIMاستفاده شود.تأسیساتاز يساخت و بهره برداريندهایکل چرخه عمر ساختمان، از جمله فرآدرتواندمی

اطالعات ساختمانيمدل سازکاربردهاي
به يمعماریدر طراحتوانمیرا BIM. کردمختلف در صنعت ساخت و ساز استفاده پروژه هايدر توانمیرا BIMافزار نرم

ی رااز مشکالت هماهنگياریبستواندمیBIMبه اینکهتوجهبا. کرداستفاده طرحازترمنسجمبهتر و ریتصوکیجادیامنظور 
.خواهد داشتیبزرگيایمزاسازيمدل، روند ساخت و سازطیدر ،کندرفعمناسب يزیبرنامه رقیاز طر

BIMباشد،زیاد،شوندمیکه به صورت هم زمان اجرا هاییپروژهزمانی که تعدادBIMآل استدهیا.



وجود دارد؟BIMابزار براي پیاده سازيآیا تنها یک
توانمیرا BIMهاي همسو با مفهومنرم افزار. وجود داردکاربردبسته به نوع ،يمدل سازبرايهاي زیاديدر واقع نرم افزارنه
:کردمیتقسریزهايگروهبه

يمعمار
يداریپا
هاسازه
MEP
و سازساخت
تجهیزاتتیریمد

ادغام تمام انواع برايتواندمیکه هستنداستاندارد BIMمدل کیتوسعه يدر حال تالش برایصنعتهايگروهحال، نیابا
ساخت-یطراحمیدر ترا و ارتباطات یهماهنگهاآنکار، نی. با انجام امورد استفاده قرار گیرديمدل سازهايسیستممختلف 
و CADمرکز داده واحد، با چند کیجادیجنبش انی. هدف از اکنندمیلیهواحد تسنرم افزارکیتحتعملیات-و ساز 

مکان استفاده براي اشد ود نخواهجمع . همه داده سپس با هم کنیدمیکارآنيبرااست که شما نظمبسته به وامشخصات 
.کندمیرا فراهم و نقاط عطف مهم پروژه یهماهنگل،یو تحلهی، تجزشبیه سازي



؟دهدکاهشرا خطرات ساخت و ساز تواندمیBIMچگونه 

مدل است. اطالعات و یتالیجیدبه صورت ساختمانهايویژگیروند توسعه کی، BIMایو اطالعات ساختمانيمدل ساز
، BIMابزارهاي همسو بااغلب با BIM. شودمیساختمان استفاده اتیدر طول چرخه حندیفرآنیشده از اجادیساخت و ساز ا

.شودمیپیاده سازيArchiCADو Revitمانند 

به چه در واقع این امر اما ؛کندترامنرا ساخت و ساز فرآیندهايتواندمیاست که این BIMشده غیاغلب تبليایاز مزایکی
؟معنی است

؟کننداستفاده کاهش خطرات ساخت و سازيبراBIMازتوانندمیساخت و سازرانیمدچگونه

.پردازیممیدر حال و آینده) (کندترامنمحل کار را تواندمیBIMهچگونکلی اینکهطرح ر،یزدر

1 .BIM کمک خواهد کردیمنیايزیبرنامه ريشما برابه.
ته نوشیو بهداشت شغلیمنیتوسط اداره ااغلب ،شوندمیکه به طور خاص به صنعت ساخت و ساز اعمال یمنیاياستانداردها

در یدر پیپکارها به صورتکردنمدلو ریزيطرح بهتواندمیBIMاجرا کمک کند. بهتواندمیBIM. خوشبختانه، اندشده
. اشد، کمک کننده بهستندینیبشیپغیرقابلبدون کمک از نرم افزار يادیمشترك که تا حد زدارمشکلبردن نقاط نیباز

BIMپایهبرچهاربعديهايمدل. در کندمیاز ساختمان فراهم يریتصوشینماکیBIM ،توانندمیساخت و ساز زانیبرنامه ر
.بررسی کنندشدنقبل از مشکل ساز را خطرات بالقوه 

BIMکارگاهتیساطیاز شراقیدقهايگزارشتواندمی،کندمیفراهم رایمنیایابیارزخطر و يریتصولیو تحلهیتجزنیهمچن
.ندستیساخت و ساز که با محل کار آشنا ندیجدکارگران يبرایابزار عالکی-فراهم کندکارگرانيبرا

ز ايریجلوگيتابع برانیااز توانندمیساخت و ساز رانیکار خاص ارائه دهد. مدیک در مورد اتیجزئتواندمیBIMت،ینهادر
.دنساخت و ساز استفاده کنندیفراشروع قبل از یحتخطرات 



2 .BIMکندپروژه کمکیمنفيدادهایمحدود ساختن روبراي ساخت و ساز رانیبه مدتواندمی.
ر کاو زمان نهیهزتخمین ساخت و ساز رانیمديبراو شودکپارچهیساخت و ساز تیریبا نرم افزار مدتوانیدمیBIMستمیس
کند.ترآسانرا

BIMایو تأخیرتوانندمیرانیکه مديبه طورخواهد بودمؤثرتر،شودمیادغام پروژه تیریمدمؤثرهايروشکه با یزمان
.دهدمیرا کاهش پروژهو خطر تیمسئولیساختمانشرکت یک براي،ی، به طور کلBIMد. نرا کاهش دهدر پروژه شکست 

و نهیبه کاهش تنوع هزتواندمیBIM، هستندپروژهکیاز شیدر بBIMيسازادهیبه دنبال پکه یساختمانهايشرکتيبرا
کمک کند.هاپروژهنیزمان ب

3 .BIMسازدمیترامنستیزطیمحيبرارایساختمانهايپروژه.
LEEDاعتبارات دامکاینکه ینیبشیپبراي ساخت و ساز زانیبرنامه ربهتواندمیBIM؟ هستیدLEEDبهمندعالقهشما ایآ

BIM،شودمیيکه با نرم افزار ساخت و ساز سبز همگام سازی. هنگامکندمیکمک ،هستنددیقابل دسترس با پروژه جد

افتیمنطقه را دریطیمحستیزهاياولویتيبراLEEDاعتبار زهیجاتواندمیشماچگونه شرکت اینکه ییبه شناساتواندمی
.کمک کند،دکن

توسط Tally، مانند BIMاز محصوالت یبرخهستید؟»سبز«پروژه کییچگونگدر ترعمیقلیو تحلهیتجزبهمندعالقه
Autodesk ،ها،افزارنرمگریددرنیپالگنیرا محاسبه کند. با استفاده از چنستیزطیمحشما بردیاثر ساختمان جدتواندمی

BIMداریپاریمنابع غرا بامواد نیانهی، هزترمهماز همه(ستیزطیمحبرايمصالح نیبهترانتخاب برايبه معماران تواندمی
.کندکمک) کندسهیمقا



4 .BIMکندمینیتضمرا طول عمر ساختمان.
، احتمال خطا به برتر خواهد بودBIMبدونساختمان کیساختمان نسبت به یکه طراحکندمینیتضمعمالBIMًآنجا که از

نی. همچندهدمیشیساخت و ساز را افزاوريبهرهBIM. با گذشت زمان، ثابت شده است که یابدمیکاهش يریطور چشمگ
کردن وهمداخلدیجدمانکاریپکیي، برااجرا شودBIMزمانی که. کندمیفراهم را ساخت و سازشرفتیپيبراايزمینهپس 

یساختمانيبراتواننمیرا BIMتوجه کنید که.خواهد شدترآساناریبسبهبود ساختمان ساخته شده ایو مدل سازي دوباره
.مد نظر قرار داد،استنشدهخود استفاده یکه در ساخت و ساز اصل

طیمح،یساختمانهايشرکت،یکارگران ساختمانيبراترامناطالعات ساختمان باعث ساخت و ساز ياستفاده از مدل ساز
افراددر زمان و کندمیحذفرا زبالهتیساخت و ساز است که در نهادردیجدکردیرونی. اشودمیهاساختمانخودو ستیز

.کندمیییصرفه جوهاآنو پول
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