
 

 

 هاآنکه باید هر هفته از  سایتیوب BIM (Building Information Modeling)،30معماری  و نرم افزار طراحی

 بازدید کنید

 

 AECبر تمام روند و مقررات  BIMپیشرفت  تأثیرو متوجه  اطالعات ساختمان( آشنایی دارند سازیمدل) BIMامروزه همه با 

 نالینآسودمندترین حوزه آن تلقی شود. در این مطلب سعی کردیم لیستی مفید از منابع احتماالً معماری  هستند. با این حساب،

ولی در این لیست با جستجوی بسیار،  اد استبسیار زی BIMمعرفی کنیم. هر چند مطالب حول محور  BIMبرای کاربران 

 ایم.ها، انتشارات و ابزار را گردآوری نمودهترین وبالگشدهناختهش

 ها:وبالگ

Blog 360BIM  : بالگی که توسط شرکتAutodesk ها، خبرها و راهکارهای شود و شما را با ارائه آخرین ویژگیاداره می

 دارد.روز نگه میتخصصی، به

Shoegnome :و تکنولوژی  های صنعت ساختمانرا با نوآوری تهیه کرده است که نوآموزان سایتیوب جارد بکنکسBIM  آشنا

 های ویدیویی و مقاالت آموزشی متنوعی گردآوری شده است.آموزش سایتوبکند. در این می

AEC DevBlog : است که از  سازندگانیاین سایت مرجع خوبی برای کارفرمایان وRevit ،Navisworks افزارهای و دیگر نرم

Autodesk AEC  معماری، مهندسی و ساختمان( و(BIM دهنده شرکت کنند. این بالگ توسط سرویس فنی توسعهاستفاده می

Autodesk  مخفف آن(DevTech مدیریت میمی )شود.باشد 

Beyond Design :های صنعت ساختمان و تکنولوژی این سایت با هدف نمایش نوآوریBIM  آغاز به کار نموده  2009از سال

های کاربردی و راهکارها و تمرینات صورت گرفته است و شامل تعداد زیادی آموزش Navisworksاندازی آن توسط تیم است. راه

 د.و مدیریت آن عمق بیشتری ده BIMافزار توانند به شناخت شما از نرمباشد که میمی

BIM Fix Blog :های روزترین آپدیتبهBIM د. این بالگ ممکن است فقط یک مرتبه در دریافت کنی توانیدمی را از این بالگ

 در بر دارد. BIMروزرسانی شود ولی مطالب بسیار مفیدی درباره ترفندها و راهکارهای ماه به

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


 

 

ons-Revit Add:  تیم Grimmهای ها و پالگینبسیاری از افزونه ددر سایت خود تعداRevit  را پوشش داده است که بسیاری

 رایگان هستند. هاآناز 

The Revit Kid : های آن ترکیبی . آموزششودمیمحسوب  خوبی برای ویدیوهای آموزشی و نکات و ترفندهااین وبالگ منبع

ب محتوای مناسبا تواند مناسب باشد. در این بالگ صفحات زیادی از ویدیو و نوشتار است که برای نوآموزان و دیگر سطوح می

 .دهدمیقرار  مندانعالقهباشد، در اختیار که شامل خبرنامه، ایبوک و ویدیو می

Bryan BIM Blog-ondB : همچنین در این وبالگجالبی درباره صنعت ساختمان گردآوری شده است.  وبالگ مطالبدر این 

ها و جوایز صنعت ساختمان و اخبار مربوط به کنفرانس شودمیپوشش داده  BIMهای ابتکاری و راهکارها و ترفندهای آموزش

 .شودمیاطالع رسانی 

HOK BIM Solutions :HOK دهندگان است. دیوید الیت از گسترش این حوزه از رهبران و پیشگامانBIM  در لندن است و

 حضور فعال دارد. BIMمرتبط با  رویدادهایدر 

Casey Rutland -The Case for BIM : کیسی روتلند، معمار و مدیر اجرایی در شرکتArup  است و از متخصصان در طراحی

 باشد.می BIM در حوزهو مدیریت پروژه 

Construction Code :هایی درباره شود و شامل توصیه و دستورالعملاین بالگ توسط استفن همیل اداره میBIM  است و به

 آید.ای او به شمار میهمچنین کاتالوگی از زندگی حرفه

 انتشارات:

AECbytes Magazine :این مجله یک  کند.دالر حق اشتراک سالیانه دریافت می 49شود و اپ میاین مجله سه ماه یک بار چ

 وبالگ هم دارد.

Automation in Construction :کز تمرمحور بر ارائه اطالعات تکنولوژی ساختمان تمرکز دارد. -المللی تحقیقاین مجله بین

 دالر است. 99بر طراحی به کمک کامپیوتر توجه دارند. اشتراک ساالنه این مجله  ایویژهطور به  این مجله

Cadalyst: پردازد. مشخص کردن افزار میافزار و سختشود و به معرفی و بررسی نرماین مجله سه ماه یک بار چاپ می

روز نگه اطالعات خود را به تا کمک کند BIMو  CADتواند به کاربران ها و ارائه نظرات متخصصان میترین تکنولوژیمحبوب

 دارند.

AECMagazine شود و خوانندگان خود را با آخرین راهکارهای منتشر می باریکرایگان بریتانیایی که هر دو ماه  آنالین: مجله

 دارد.روز نگه میتکنولوژی در مهندسی معماری و ساختمان، به

Constructech :دهد. برای مثال ای در تلفیق ساختمان و تکنولوژی را محوریت خود قرار میاین مجله موضوعاتی میان رشته

هایی مربوط به چه تخصص دقیقهآخرین شماره آن یک فهرست ضمیمه را به این اختصاص داده بود که موضوعات مطرح شده 

 شود.هستند. این مجله هر ماه چاپ می

AUGIWorld :ود. شچاپ می باریکباشد و هر دو ماه می «تودسکالمللی گروه کاربران اه رسمی بینمجل» اسم این مجله مخفف

مدیریتی دارد. این مجله  شناختتوکد و های ا، افزونهCADنگر، بینشی تخصصی بر موضوعاتی همچون مدیریت این نشریه ژرف

 است. AUGIتنها مختص مشترکان 

http://www.rvtaddons.com/
http://therevitkid.blogspot.com/
http://bimblog.bondbryan.com/
http://www.hokbimsolutions.com/
http://uk.linkedin.com/pub/casey-rutland/11/693/441
http://caseyrutland.com/
http://constructioncode.blogspot.dk/
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.constructech.com/
http://www.augiworld.com/


 

 

 :BIMکتابخانه رایگان آبجکت 

ARCAT : هایساختمان اطالعاتبرای سیستم  رایگان آنالینیک منبع FREE نام ندارد و همه چیز از بتن  ثبتنیازی به  ،است

 شود.سیستم کنترل آلودگی را شامل میتا 

Autodesk Seek: های مختلف قرار بندیودسک در طبقهافزارهای اتها برای نرمکامپوننتها و ای از آبجکتمجموعه گسترده

های آبجکت ساختمان 66000شان را در بین بیش از افزار مورد نظرهای نرمتوانند به سرعت آبجکتاند. کاربران میداده شده

 تجاری و مسکونی پیدا کنند.

The National BIM Library :افزارهای ها که با بیشتر نرمای رایگان از کامپوننتدر این سایت مجموعهBIM سازگار است، 

 باشد.ما دارای منابع بسیار مفیدی میانسجام کاملی ندارد ابرای دانلود قرار داده شده است. این کتابخانه هنوز 

RevitComponents :در زمینه مبلمان و معماری  خصوصاًهای مفید در این سایت گردآوری شده است. تعدادی کامپوننت

 .باشدمیغنی این منبع، لی داخ

Revit City:  کامپوننت برای دانلود دارد. برای دانلود  1000این سایت مدتی است که شروع به کار نموده است و در حال حاضر

 از این سایت باید ابتدا عضو شوید.

TurboSquid :شوند که با پرداخت هزینه قابل دانلود هستند اما تعداد کمی هم رایگان هایی ارائه میدر این سایت کامپوننت

 اند.قرار داده شده

Bimstore :ای از محتوای در این سایت مجموعهBIM  در فرمتRevit ،Microstation  وArchiCAD  مطالب شده استفراهم .

 .کنیدنام  ولی نیاز است که ابتدا در سایت ثبت باشدمیموجود برای دانلود رایگان 

CAD Notes: همه چیز درباره  شود وبسیار مفید که توسط ادوین پراکوسو اداره می سایتیوبAutoCAD ،Microstation  و

Revit گیرد.را در بر می 

Polantis :ای رایگان برای مجموعهBIM  ساماندهی شده است و به سادگی قابل استفاده است. هر چند این کتابخانه  به خوبیکه

 به دنبالش هستید در آن آسان است. دقیقهاست ولی یافتن آنچه  ترکوچکاز منابعی که در قبل معرفی شدند، 

SmartBim : آبجکت  10000در این سایت بیش ازRevit پاش احتیاج دارید؟ یک تخت گردآوری شده است. به یک آب

 .اندشدهفراهم ساز؟ همه در این سایت ستان؟ یا یک یخبیمار

 ترجمه: مهشید پرچمی

 منبع:

www.arch2o.com/bim-architectural-design-softwares-30-websites-you-should-visit-weekly/ 

http://www.arcat.com/bim/bim_objects.shtml
http://seek.autodesk.com/
http://www.nationalbimlibrary.com/
http://revitcomponents.com/
http://www.revitcity.com/downloads.php
http://www.turbosquid.com/Revit
http://www.bimstore.co.uk/
http://www.cad-notes.com/contents/revit-articles/
http://www.polantis.com/
http://184.72.61.214/SmartBIMObjectFinder/ObjectFinder.aspx#area=1
http://www.arch2o.com/bim-architectural-design-softwares-30-websites-you-should-visit-weekly/

