
 

 

 باید بداند BIMهر کاربر  که اصطالحی 15

 هم اکنونانگلستان، آلمان و  دولتمانند  هاییدولت .با سرعت در حال جلو رفتن است( BIMاطالعات ساختمان ) یمدل ساز

 یپروژه بعد که به احتمال زیاد شودمیحرکت باعث  نی. ااندکردهخود  یعموم هایپروژه در BIM استفاده ازبه شروع  یلیش

 .شوید BIMبا  همگام که شما باشدمند این ازین گر،ید یهر جا ای کای، چه در آمرشما

کاری خود بهبود گردش  برای BIM از به استفاده لیمات که کسانی ای استفاده کنند BIM که ضرورتاً باید از ایحرفه افراد یبرا

 .کنیممی اشارهقبل از شروع به کار بداند،  الزم است هر کاربرکه  یدیکل اصطالح 15 به ، مادندار

 BIMپروتکل  -1

 ؟ستیچ BIMپروتکل  پرسیدمی

نقش  پروتکل نی. ادنبدون مشکل اجرا شو BIMپروژه  تمام اجزای شودمیاعث که باست  یقرارداد قانون کی BIMپروتکل 

به  را کنندگان تأمینپروتکل این . کنند پیرویباید از آن  اعضای تیماست که  ایشدهترکیب اطالعات و هر استاندارد  ریمد

 قیاز طر را کنندگان اطالعات دیتول یالزم برا هایحمایتو  کندمیملزم  اتیئاز جز یدر سطوح مشخص BIMارائه اطالعات 

 .کندمیفراهم  BIM خاص مجوزهای

صنعت ساخت و ساز و کار  یعضو شورا، انگلستان Arcadisدانشگاه  کیاستراتژ قاتیتحق سیرئ نسون،یراول مونیسبه گفته 

 برای اشتراک گذاری دیجیتالی هاییتشویق ب آنبه موج که شودمیی رساختیز در خلق تمایل جادیا کار باعث نیا" ،BIMگروه 

 ."گیردمیصورت  ،کارفرما توسط شده تائید اطالعات

این " که دهدمیانگلستان بود، ادامه  BIM یاصل یاستراتژدرگیر تعریف  2011تا  2009 هایسالخالل که در  نسونیراول

 اب مرتبط هایمسئولیتخطرات و  تیریمد خواهانما . دهدمیرا  و اسناد هانقشهاستفاده از  یبراالزم  مجوز ،به افراد پروتکل

  ".بودیم را دارند، هادادهصل کردن از اینکه افراد حق استفاده از و اطمینان حا شده مدل هایداده

 کیکه اگر  یبه طور کندمیکمک  تیمسئولاز  ایزنجیره جادیا به BIMپروتکل  کی: کندمیی اشاره خوب نکته به نسونیراول

توجه داشته احتمال این که بتوان خطا را ردیابی کرد تا به فرد اصلی برسیم، وجود دارد. ، داشته باشدوجود  هادادهخطا در 

 االتیا ینتلب هایسیستماست. به عنوان مثال، با توجه به  ییبسته به حوزه قضا ،یمتفاوت یازهاین یپروتکل دارا نیکه ا دیباش

گرفته  ردر نظ یقرارداد قانون کی، اما کندمیدنبال متحده  االتیدر ارا همان هدف  ،انگلستان همانند، BIMپروتکل  ،متحده

 ی کنید.راه اندازمسیر اصلی قبل از شروع به حفظ پروژه خود در  BIMپروتکل  کی بایدطور خالصه، شما  به .شودنمی
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 است. مؤثر زین هاتونلو  هاپلبزرگ مانند  ییربنایز هایپروژهدر  BIM: هاختمانسا ینه فقط برا

 (EIR) انیکارفرما یاطالعات الزامات -2

 .دهدمیپوشش را  مانکارانیطراحان و پ کارمناقصه  شیسند پ نیا

 
کمک  هاداده کاهشی بندی و زمان ازیاطالعات مورد ن حیتصربه  Panzhihua ،EIRموزه ساخت بزرگ مانند  یساختمان هایپروژه در

 (چوانیس استان یمعمار یطراحو  قاتی. )عکس از موسسه تحقکندمی

 رخواستید نوع اطالعات خواستار این است کهکه کارفرما  روبه رو هستید تیوضع کیشما با  نجایدر ا "که داد  حیتوض نسونیراول

ان ، زمهادادهقالب بلکه شامل  ؛شودنمیخاص اطالعات  به مختصموضوع فقط  نیا ". " واضح و روشن باشدکنندگان  تأمیناز 

دها برای پشتیبانی تمام فرآین تریواضحبه اطالعات  یمشتر کی "ادامه داد  نسونیراول ".شودمینیز  انحاو کاربرد  انحاانتشار 

 "نیاز دارد.



 

 

از  یبخش به عنوان دیکننده با تأمین کیکه  یندیمراحل ارائه اطالعات پروژه و هر استاندارد و فرآ EIRاست که  یبدان معن نیا

 :باشدمی مختلف نهیشامل سه زم معموالًحالت  نی. اکندمی حیتشررا  داتخاذ کن لیتحو فرآیند

 موزش آ هرگونهو  اتیعامل نرم افزار، قالب تبادل داده، سطح جزئ ستمیمانند س ییزهایچ شامل تواندمی یالزامات فن

 الزم باشد.

 یراتژو است یهمکار یندهایفرآ ت،یامن نفعان،یذ تیو مسئولمانند نقش  ییزهایچ شامل تواندمی یتیریمد الزامات 

 باشد. لیتحو

 تیصالح یابیو ارزدهی  لیتحوقابلیت ، هاداده کاهشی بندیزمانمانند  ییزهایچ شامل تواندمی یتجار الزامات 

 باشد.

 (MIDP)اطالعات جامع  لیتحو برنامه -3

مشغول در چه زمانی چه کسی  گویدمیبه شما  طرح نی. افرض کنید BIMپروژه  کی یبرا فیوظا ستیبه عنوان ل را برنامه نیا

 است. به چه کاری

 یچه بخشچه کسی که این تعیینکنندگان و  تأمین بهقرارداد  تحویلپس از  این طرحاست.  EIR ی ضروری دربخش برنامه نیا

 ؛خواهد شدهر مرحله استفاده  یبرا یپروتکلچه و  اطالعات باید تحویل داده شود چه زمانی، باید ارائه دهدرا  از اطالعات پروژه

 .شودمیوارد عمل 

 ،گزارش نوشته شده ایگزارش و  لیو تحل هی، تجزآن هایمدل با، را هر سند اطالعات جامع لیطرح تحو "داد  حیتوض نسونیراول

 ".کنیدمیفراهم  راپروژه  لیتکمبرای  ،ازین موردتمام اطالعات  مؤثرشما به طور بنابراین  ؛کندمیخالصه 

 :شودمیزیر  لیتحواطالعات قابل شامل  موارد نیا

 ریتفاس ایو  هانقشه ،هامدل 

 مشخصات 

 زاتیتجه 

 هابرنامه 

 BIM (BEP) یاجرا برنامه -4

مختلف اطالعات  هایجنبه یاجرا نیاز اطالعات مورد ،وجود دارد: قبل از عقد قرارداد و پس از قرارداد. هر دو نوع BEPنوع  دو

 .هستند EIR بسط یافتهو  دهندمی حیپروژه را توض

BEP  مانکارانیپ هایقابلیتاثر  هاآن " گویدمی نسونیراول. کنندمیایفا نقش  یانتخاب مشتر ندیدر فراها BIM  ایآاینکه و 

 ." گیرندمیکند را در نظر  کار مؤثر به طور تواندمی هاآن تأمین رهیزنج

BEP  تجربه  و یستگیشا ت،ی، از جمله قابلدهندمیرا شرح  توسعه یبرا یشیآزما هایبرنامه یقبل از عقد قرارداد به طور کلهای

 .یکنندگان بالقوه و اهداف همکار تأمین

 ."است  داریم به همراه چگونگی انجام آند انجام آن را صکاری که ما قتوضیح  ،دقبل از عقد قراردا BEP " گویدمی نسونیراول



 

 

BEP  هامسئولیتو  هانقشاز جمله  پروژه لیتحو یبرا یخاص یو در مورد استراتژهستند  تردقیق اریپس از قرارداد بسهای ،

 .کنندمی بحث IT هایسیستمو  تلورانس، نشانه گذاریاستاندارد مانند  رویکردهایو  هاروش، MIDPمانند  یاسناد

تیب کند. به این ترعمل چگونه  داندمی دقیقه میت آناست که طبق  ایبرنامه، پس از قرارداد BEP "داد  حیتوض نسونیراول

  ."خود نظارت کنیمعملکرد  بر توانیممی

 (CDE)داده  متداول طیمح -5

 CDE  اقداماتاست که در آن همه جایی BIM  افتدمیاتفاق. 

شده است. همه  رهیاست که در آن تمام اطالعات پروژه ذخ تالیجیک داشترامنطقه  کی CDE داست،یکه از نام آن پ طور همان

 برقراریعدم خطر تکرار و امر  نیا -الزم را اعمال کنند راتییتغ در صورت لزوم توانندمیو  دارند یدسترسن به آ میت یاعضا

 است. قتیواحد از حق نبعم کی CDE. دهدمیرا کاهش  ارتباط مناسب

 CDE نشان داده شده در پروتکل  محافظت ،اطالعات ریتوسط مد( و نظارتBIM )توسط  معموالًکه  اطالعات رانی. مدشودمی

 .باشندمیمسئول ، من هستندیا هادادهو  اندشدهرعایت  هاپروتکلکه  نیا نیتضمبرای ، شوندمی نییتع یمشتر

 هاداده یطبقه بند -6

از موارد،  یاری. در بسکندمیدر سطح باالتری عنوان  راآن  BIM، اما است موضوع آشنا کی ادیبه احتمال ز هاداده یبند طبقه

 .دارند هاداده یطبقه بند یبرا یاختصاص هایراه ،یفرد هایسازمانو  هاشرکت

، MasterFormat ،ساخت و ساز یطبقه بند هایسیستمها وجود دارد، از جمله داده یبند طبقه یبرا ستمیس نیچند

OmniClass  وUNICLASS هستند. 

سازگار  ردکیرو کیپروژه  میاست که ت ی، ضرورکند بدیگری را انتخامتفاوت  سیستم ای سیستم ها نیاز ا یکی شما میت خواه

 یطراح میت به سیستم تنها نی. اشود به اشتراک گذاشته اننفعیتمام ذ بین در کردیرو نیا و ایجاد کند هاداده یطبقه بند برای

 .باشدمی المللیبین یاپراتورها یتساخت و ساز و ح د،یشامل تول و شودنمیاعمال 

 یکسیستمات ایشیوهو به  بازرسی ،یتوان سازماندهب را هادادهکه  یبه طور دهدمیشکل ساختاری  هادادهبه  ،هاداده یطبقه بند 

 بسمنا هایداده اتصال امکانکه  کندمیفراهم ساختار  کی هاداده یطبقه بند ت،یاسم یاند به گفته ".آوردمی در ،داد گزارش

 " .دهدمیرا 

 (PIM)مدل اطالعات پروژه  -7

 .شودمینامیده  کندمیتنظیم  کل به صورترا پروژه  که تالیجید هایفناوریمدل، اغلب به عنوان مدل  نیا

 هنیو به سازی یجزئ برای یمهندس لیو تحل هیتجسم و انجام تجز یبرا یاز طراح یساز یمجاز کی نیا" :تیاسم به گفته

 ".کنندمیمشارکت  مدل در یطراح هایرشتههمه  .گیردمیصورت ساختمان  هایسیستم یساز

خود  سهم یساز ادهیپ یمختلف برا هایبخشچگونه که  دهدمیکه نشان  طرحی است ،مدل کیبه عنوان  PIMهدف  نیاول

 .باشدمی یکیگراف ریو غ یکیاطالعات گراف شامل PIM. کنندمیی زیبرنامه ر از پروژه



 

 

 ."است در ذهن یک پایانبا شروع  ،یزیبرنامه ر ندیداده شده در فرامشاوره  ترینمعمول "ادامه داد  تیاسم

خته سا ای، نصب و دیبه تول ازین هدفی کهکه شامل هر  شودمی یمدل ساخت و ساز مجاز تبدیل به این مدلمرحله،  نیاز ا پس

( ری)در ز AIM در اینکه، پس از ساخت و ساز یزیو برنامه ر یطراح فازهایدر طول  یکل به طور PIM .باشدمید، شدن دار

 .شودمیمشخص  EIRمدل با استفاده از  نیا یبرا الزامات .شودمی، استفاده افتیتوسعه 

 
 .کنندمیی راه اندازرا  پروژه ساختمان یو مشخصات برا یکل هایبرنامه AIMو  PIMمانند  هاییمدل

 (AIM) ییمدل اطالعات دارا -8

. ردگیمیقرار  مورد استفادهساخت آن  در طیکل پروژه  فعالیتحفظ  و تیریمد یو برا شودمی دیتول PIMمدل اطالعات از  نیا

 AIM. باشدموجود  ییاطالعات دارا ستمیس کیاگر  ،داد توسعه PIMبدون  توانمیرا  AIMکه  دیمهم است که توجه داشته باش

 .شوندمیاستفاده  BIMپروژه  کی اتیمرحله عمل لدر طو یکل به طورها 

AIM ًشودمیموارد زیر  شامل معموال: 

 احیطر یاصل هدفکه  هاییداده PIM کنندمیدیگر را تعریف  موجود هایسیستم ای. 

 داده. ، از جمله اسناد و ابرسه بعدی هایمدل 

 اطالعات. ریساو  هابررسی، هامحدودیتحقوق و  ت،یمربوط به مالک اتیجزئ 

9- LOD (فی)سطح توسعه / تعر 

LOD یک اصطالح دیگر از BIM  ند.مشابه هست نسبتاً فی، اما تعارباشدمتفاوت  ایمنطقه هایاولویتبسته به  تواندمیاست که 



 

 

اغلب به سطح مشخصات توسعه منتشر شده توسط  LOD " :متحده االتیا این اصطالح در فیتعر طبق و تیاسم هگفتبه 

BIMForum  مشخصات  .دارداشارهLOD  یکیگراف شینما یچارچوب برا کیپروژه به عنوان  کیبه تمام مراحل  توانمیرا 

 " .به کار بردفاز  لیتکم برای ارائه در هاداده

 .ندکمیتقسیم و سطح اطالعات  اتیبه سطح جزئ را فیسطح تعر AEC(UK) از BIM یپروتکل فناور مقابل، در

 اشاره دارد. یکیگراف یبه محتوا اتیجزئ سطح 

 اشاره دارد. یکیگراف ریغ یاطالعات به محتوا سطح 

در  فیسطح تعرکردن  آشکارو  BIM یارتباط بهتر انتظارات محتوا یبه برقرار با هم LOIو  LOD " ا،یتانیتوجه به پروتکل بر با

 ".کندمی کمک و ساخت و ساز یطراحروند در  اینقطههر 

 به امر نی. ادر نظر گرفته شده استمدل پروژه در هر مرحله  کیبه وارد شده کنترل مقدار اطالعات  یبرا LODهر دو مورد،  در

 .کمک خواهد کرداز حد  شیبا اطالعات بمدل سنگین شدن جلوگیری از 

به عنوان مثال، . استوابسته به نوع پروژه  آنکه لیبه دلوجود ندارد  LOD ایو  هاداده کاهشی یزمان بند یبرا یاستاندارد چیه

 یو بهره بردار یطراحمراحل ندارد، اما  ازیناطالعات  به یو نگهدار ریعمو ت یدر مورد نصب و راه انداز توجیهیمرحله جلسه 

 .نیاز دارند

 
BIM  به سطوح  ازی. هر مرحله نیو نگهدار ریتعمتا ساخت و ساز ، از مفهوم کندمینقشی ایفا  پروژه ساخت و ساز کیدر هر مرحله از

 .داردمختلف اطالعات 

 ابعاد -10

که به  ی. در حالنیاز دارد تراضافهبه چند بعد  ،کندمیرا هدایت  پروژه ساخت و ساز کی هایجنبهاز  یاریبس BIMاز آنجا که 

استفاده  هادادهاز  توانندمیمردم  که هاییراهتعداد به که  است معتقد نسونی، راولکندمیرا پشتیبانی  پنج بعدتا  BIM یطور کل

 .دارد مختلفی وجودابعاد  ،کنند



 

 

 :BIMنظر  از

پروژه  ی، اعضاهابرنامه نیا استفاده از با .دارداشاره  BIM ندیدر فرا ریدرگ یزیبه طور خاص، به برنامه ر ایبه زمان و  چهار بعدی

. ندکمیرا نیز وارد  یمالجنبه  پنج بعدی. کنند لیو تحل هیدر طول زمان تجز را روژهعملکرد پ توانندمیو صاحبان ساختمان 

و  هیتجز صورت حساب مصالح راو  قیبودجه دق کی تدوین یقطعات و خدمات برا یگذار متیکه قاست  BIMاز  ایجنبه نیا

 .دارد اشاره امکانات تیریو فراتر از آن به مد شش بعدی .کندمی لیتحل

 
شده  یخود طراح اتینشان دادن چرخه ح یبرا چهاربعدی یبا مدل ساز یابوظب یالملل نیدر فرودگاه ب میدفیلد نالیترمساختمان 

 .(یقیتلف مانکارانیپ یگذار هیسرما ی، شرکت سهامTAVاست. )عکس از 

 (IFC) صنعت بنیادین کالس -11

IFC توسط برقرار شده و  یافته توسعه المللیبیناستاندارد  کیbuildingSMART ساختمان و  فیتوص یبرا استاندارد نیاست. ا

 است. ی شدهطراحمختلف  افزارهایهمکاران و انواع نرم  نیتبادل اطالعات ب لیصنعت ساخت داده به منظور تسه

IFC  نامبه  ،یاستاندارد رسمیک ISO 16739 که  دیمطمئن شو نیمستمر در حال توسعه است، بنابرا به طور. استاندارد است

 را دارید. هانسخه آخرینشما 

 :دهدمیپوشش  موارد زیر را IFC، 2013سال  از

 ساختمان. اتیچرخه ح یفازهابرای  ازیتبادل مورد ن فرمت 

 چرخه عمر. نیامرحله  در هر وهر رشته در  ازیتبادل مورد ن فرمت 

داده به و از  خروجو  وروداز  ARCHICADو  AECOsimساختمان  یطراح و Revitمانند  BIM افزارهایاز انواع نرم  یاریبس

IFC  کنندمیپشتیبانی. 

12- COBie  از ساختمان تبادل اطالعات( یبهره برداردر )ساخت و ساز 

COBie، پروژه  کیا  ییدارا هایداده یاست که بر رو افتهیساختار  غیراختصاصی هایداده فرمتBIM یهندس هایداده یبه جا 

 میدر تصم لیاپراتور به منظور تسه ایبه کارفرما و  لیتحو یبرارا  هادادهکه است  IFCمجموعه از  ریز کی COBieمتمرکز است. 

 .کندمیساختار بندی  ییدارا تیریو مد اتامکان تیریمد ،یریگ



 

 

 :موارد زیر است شامل معموالًداده گسترده  گاهیپا نیا

 زاتیتجه ستیل 

 اطالعات محصول هایبرگه 

 نامه ضمانت 

 یدکیلوازم  ستیل 

 رانهیشگیپ یو نگهدار ریتعم برنامه 

COBie  داده  تیریمد تسهیل منظوربهBIM ،تیصرف نظر از قابل IT .حال، ممکن است  نیبا ا آن در اختیار هر فردی قرار دارد

 COBieدر مورد  یریگ میالزم است تا نرم افزار خود را قبل از تصم بنابراین نکند، پشتیبانیرا فرمت  نیا BIMکه هر نرم افزار 

 .بررسی کنید لیابزار تحو کیبه عنوان 

13- PAS 1192 

PAS 1192 شودمیپشتیبانی صنعت ساخت و ساز  یشورا توسطکه  عموم استدر دسترس  سری خصوصیات کی.                 

PAS 1192 یبه استانداردها دنیرس یبرا ازیالزامات مورد ن BIM  فعال در هایپروژهدر  یهمکار یبرا اساسیمشخص و را 

BIM اینکه لیدلبه  .است تبادل اطالعات یندهایاطالعات سازگار و فرآ یاستانداردها هاآن از جمله که کندمی ایجاد BIM  به

 .نداردالزم را  المللیبین هماهنگی PAS 1192، طراحی شده است ایتانیصنعت بر یطور خاص برا

 دراز اطالعات  یروشن فیاصول، از جمله تعر نی. ابرودفراتر از انگلستان  تواندمی PAS 1192 یدیاصول کل :نسونیراولبه گفته 

 .کندمیایفا  ،دهندمیرا پوشش  که اروپا ARCADISمانند  هاییشرکتدر  ینقش مهم ،پروژه لیاوا

[ در اروپا، PAS 1192خود ]مانند  BIM قانون یمختلف در حال بررس یکشورها" Autodeskولز، مهندس ارشد  آنجل به گفته

 یراب رندگانیگ میو تصمشوند همگرا  هاقانون نیا که خواستار این هستیمآل، ما  دهیدر حالت ا ،هستند کایو جنوب امر ایآس

  ".شوند قیتشو منسجم و سازگار در سراسر جهان یاستانداردها ایجاد در گریکدیارتباط با  یبرقرار

 
. )عکس از کندمیرا بیان بزرگ مانند پارک شهر در سائو پائولو  هایپروژهدر  BIM استفاده اتیضرور PAS 1192مثل  یاستاندارد

Engbras). 
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، اندشدهگذاری  شماره 3 -0 یبه راحت که چهار سطح نیاست. ا BIM سطوحنشان دادن  یبرایافته نمودار توسعه  کی این مدل

 .آیندمی یشیهر کدام با الزامات افزا

 گردش کار  کی 0 سطحCAD کندنمیرا با هم هماهنگ  هافعالیتکه است  دو بعدی. 

 از  یبیترک 1 سطحCAD را با نظم مشخصی به گاه به گاه  یهالیبر فا یمبتن یهمکاراست که  بعدیسه و  دو بعدی

 .کشدمی ریتصو

 از  یگرید هایجنبه یو دارا است ایرشته انیم لیبر فا یمبتن یشامل همکار 2 سطحBIM از جمله ،CDE  وCOBie 

 .داشته باشد مناسب یهمکار یبرا یدست هماهنگیبه  ازیپروژه ممکن است هنوز ن کی، سطح نی. در اباشدمی

 گردش کار  کیندارد، اما ی قیمشخصات دق 3 سطحBIM ًهاییجنبهشامل سطح  نی. اکندمی فیتوص را کپارچهی کامال 

 .شودمی برشبکه ا در یزبانیم اب یمدل مرکز کی یبرا یزمان واقع هایدادهمانند 

 (NBIMS-US) کایمتحده آمر االتیا BIM یاستاندارد مل -15

           از هاییبخش با این که. است یدیتفاوت کل چند با، PAS 1192به  هیشب کایمتحده آمر االتیا BIM یملاستاندارد 

NBIMS-US نچهآی مشابه گردش کار دارای شتریباستاندارد اما این  ،تهیه شده است یانگلستان و کره جنوب مشابه مواردی در 

 شده است. یطراح وجود دارد، یشمال یکایآمردر 

 BIMکاربران  - شوندمی، ایجاد کندمیاستفاده  هاکردیروکه از اجماع  علوم ساختمان یاستاندارد توسط موسسه مل هاینسخه

 .دهندمی انتقال BIM در یاستاندارد کل کی جادیا یبرا را هایشانایده آمریکادر سراسر 

 ؛برنداشته است یمل BIM قانون کی سمتبه  یگام هیچ کایو آلمان، آمر ایتانیکه بر خالف بر دیمهم است که توجه داشته باش

 یکه اجراراهنما  کی عنوانبهدر حال حاضر  NBIMS-USاست،  ازیمورد ن ندیفرا کیاز  یبخش PASجایی  با این که در بنابراین

 .کندمیعمل  ،کنندمیانتخاب را  BIMگردش کار 

را  PAS 1192دامنه  NBIMS-US، قانون کیاز  یبخشاست تا  تیسند هدا کی ،شتریب یاز لحاظ فن اینکه لیحال، به دل نیا با

پوشش داده  AIMو  PIMمانند  یخاص دیاصطالحات مف که متوجه خواهند شد، کاربران . به عنوان مثالدهدنمیپوشش 

 .شودنمی
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