
 

 

 مان کنیم؟وکارکسبرا وارد  BIMچگونه 

 

در  BIM اعمال یهاچالش مقابله باکه شامل دستیاری مدیریت سایت،  اشساله 13 مورد حرفه در Kier  گروه BIMمدیر 

که در زیر بدان خواهیم را انجام داده  یامصاحبهاست، دیجیتالی  وسازساختتعریف موقعیت کارآموزی در حوزه و  وکارکسب

 پرداخت.

مختلفی را در زمینه هماهنگی، مدیریت پروژه،  شغلی هاییتموقعو  یداداشتهشما یک مسیر شغلی بسیار متنوع 

آیا  -مشغول به کار بودیدکار معاون مدیر سایت  عنوانبه 2009و حتی در سال  یدانمودهتجربه  یزیربرنامهتجاری و 

 به شما کمکی کرده است؟ تانیفعل جایگاهاین تجارب در 

 IT ،منابع انسانی ،سایتحاضر در  شامل افراد وکارکسبو افراد فعال در این  هانقشمختلف،  یهارشته بارهاطالعات من در بله

 باعث شده که من هااینو تمام  دست یابم امفعلیه من کمک نموده تا به جایگاه بازاریابی و امنیت اطالعات، ب ،اخلی، نوآورید

 باشم. آگاه هاآنبر روی هر یک از  BIM تأثیراز 

که همواره در  داشتم سروکار ایحرفه العادهفوق افرادبا مدیران و  امکاریدر مسیر  چراکهبودم  نسشاخوشکافی  اندازهبهمن 

کرد  به من کمکتجارب بیشتری را کسب نمایم. این تالش بودند تا مرا به چالش بکشند تا چیزهای جدیدی را امتحان کنم و 

 .کنمدرک  خوبیبهرا  وسازساختاین صنعت کسب نمایم و ابعاد مختلف یک شرکت  دربارهتا دانش بیشتری 

 ؟است داشته هاییپیشرفتچه  دیجیتال حوزه تاکنون سال پیش 13از 

و کمی سازی  برای تحویل،راهکارهای پیشرفته  استفاده از امروزهکه  به شکلی دستخوش تحول شده صنعت،این فناوری  جنبه

 کوچک و بزرگ هایشرکت و همچنین است ی حوزه نوآوری بسیار زیادهااستارتاپتعداد  .امری عادی است هاداده اعتبارسنجی

چه  هااستارتاپ انددریافته هاآناین است که  گذاریسرمایهدلیل این  .کنندمی گذاریسرمایهجدید  هایفناوریبر روی  یمتنوع

 .کنندمیحوزه  یناارزش زیادی وارد 



 

 

جدیدی را کشف نمایند،  هایراههستند تا بتوانند  تأمین، در حال کار با دانشگاهیان و زنجیره rKie ازجملهعدادی از پیمانکاران، ت

 .استدیجیتال  وسازساختزمان ایده آلی برای ورود به دوره بعدی  اکنونهمکه  شودمیبنابراین تصور 

 وجود داشته است؟ «پیشرفت»در  جنبه منفی گونههیچآیا 

اهمیت از تکنولوژی  شدن و خرید زدههیجان زا قبلموجود  هایچالشمسائل و  درک کامل وتفکر عمیق ، وسازساختدر 

 باشد. مؤثرتر حلراه. گاهی اوقات تغییر روش کار ممکن است یک استبرخوردار  ایالعادهفوق

. چرا چنین نقش داشتید BIMبا تمرکز بر  rKieدیجیتال جدید  وسازساخت کارآموزی تعریف جایگاهشما در 

 ؟شد اندازیراه موقعیتی

باعث ایجاد کردیم که ی طرح T3 Training & Developmentو  Learning Skills Partnershipدو شرکت  با مشارکتما 

 ورود به صنعت شد. هایفرصت متنوع شدن

س مبانی و تدری ،دارای توانایی دیجیتال خواهند بود و با تکنولوژی آشنایی بیشتری دارند قطعاًنسل بعدی استعدادها که  آنجااز 

نیز به  وکارکسب هایزمینهرا در سایر  هاآموزشموزان بتوانند این کارآ خواهیممیما خواهد شد.  ترآسانبرای ما  BIMاصول 

 .کار گیرند

 ؟اندرساندهچه تعداد کارآموز این دوره را به پایان 

اختصاص داده  وسازساختدر محیط  NVQو  BTECشروع شد و به آموزش  ۲۰1۸ اولین دوره با هشت کارآموز در ماه آوریل

 .داشتمنظارت  هاآننفر از  من بر سه و شدندمیو راهنمایی  مدیریت rKieشرکت  BIM توسط مدیران کارآموزانشد. این 

 لکدر این روش  پرداختیم به امید اینکهساختمانی  هایشرکتبعدی ما به تبلیغ مزایای این طرح در سایر  هایماهدر طول 

 صنعت به کار گرفته شود.

 چیست؟ rKieدر شرکت  BIM اعمالاصلی  هایچالش

اجرای تغییرات  و ارزیابی به قادر همیشه کنندمیزمانی زیادی قرار دارند و این بدان معنی است که احساس  فشارتحت افراد

برایشان الزم  BIMبه سمت  حرکتکه  اندرسیدهما به این نتیجه  هایتیم. استضروری  و مداومت پشتکار درنتیجهنیستند 

 خود را برای کشف کارهایی هایفرصت هاآنمتفاوتی انجام دهند، در غیر این صورت  باید یاد بگیرند کارها را به نحو چراکهاست 

 است از دست خواهند داد. پذیرامکان BIMکه از طریق 

 BIMبه  که شوممیم که توسط تیمی پشتیبانی شانسخوشنیز در این عرصه از اهمیت زیادی برخوردار است و من  الهام گرفتن

ک که در جود دارندبخشی از آن باشیم، اما افرادی نیز و توانیممیکه  بینیممیرا  انگیزهیجان ایآیندههستند. ما  مندعالقه

 تمایلی برای پیوستن به این روند ندارند. درنتیجهی این روش نداشته و درستی از مزایا

برایشان دارد باز کنند و برایشان  BIMرا بر روی مزایایی که  هایشانچشمقسمتی از نقش من این است که به مردم کمک کنم تا 

 ایم.ارائه نمرشته توضیحاتی  ینا یندهآدر مورد 



 

 

 داشته باشند؟ BIM دانشباید  rKie درآیا همه 

 هایروشدارای فرآیندها و  وکارسبکاین  چراکهشده است،  برانگیزچالشبه همین دلیل است که این روش این چنین  بله

تیم بزرگی متشکل از متخصصان  ختنهدف ما سا درواقعبه نحو بهتری انجام شوند.  BIMبا استفاده از  توانندمیبسیاری است که 

BIM  اما هدف ما افزایش د ماندخواهتیم ما کوچک  بلکه به ما رجوع کنند، نیست هایشانسؤالافراد برای یافتن پاسخ که ،

 است. شدهپذیرفتهتوسط تمام افراد  BIMنیروی کار و حصول اطمینان از این امر است که  هایمهارت

 روش هاست؟ زیاستانداردسا مربوط به BIMآیا بخشی از 

واهد ن بسیار دشوار خارد تبدیل نکنید، دیجیتالی کردن آ، اگر شما روش سنتی کار خود را به یک روش استاندBIMاز  نظرصرف

سیستم  وانتمی بعدازآنبسیار مهم است.  کردنشانقبل از دیجیتالی  هاآنمرتب نمودن بنابراین بررسی فرآیندهای فعلی و ؛ بود

 کرد. سازیپیاده گذارینامو  کدگذاریجدیدی برای 

BIM ؟اهمیت داردتا چه حد  کنندگانتأمیندر هنگام ارزیابی  فاکتوریک  عنوانبه 

جوانب امر را بسنجیم تا اطمینان حاصل  دقتبهباشند، ما باید  BIMیک عامل ضروری است. اگر مشتریان ما خواهان  BIM قطعاً

 ائه دهد.د آنچه را که مورد نیاز است، ارتوانمی تأمینکنیم که هر کس در زنجیره 

 ؟رودمیپیش  وسوسمتشما در آینده به کدام  ایحرفهزندگی  کنیدمیفکر 

 وسازساخت تریعوسرا با رویکرد  امحرفهحرکت کنم، شاید  جلوروبهفعالیت داشته باشم و  BIM ینهزمم که در مندعالقهمن 

 یم در اولویت قرار دارد.برا BIMادغام کردم اما هنوز هم  شودمیدرگیر  هاآندر  Kierدیجیتال و سایر چیزهایی که 

 مترجم: عظیم مرادی
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