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 معرف

مفاهیم و اصول  ،( BIM)  اطالعات ساختمان مدل سازی استفاده از  حینسند این 

را برای حمایت از مدیریت و تولید اطالعات یندهای کسب و کار اتوصیه شده برای فر

به   که)  ارائه می دهدبخش ساخت و ساز  رد چرخه عمر دارایی ساخته شدهدر طول 

 . خوانده می شود(  "عاتمدیریت اطال"عنوان 

یا  صاحبان به ی سودمندنتایج  ،کسب و کاربرای این فرایندها می توانند 

پروژه  تأمین مالی در مین آنها و کسانی کهأمشتریان، زنجیره ت، دارایی برداران بهره

کاهش خطر و کاهش هزینه از طریق    افزایش فرصت،  از جمله  .ارائه دهنددخیل هستند  

 "باید"در این سند، فرم کالمی  دارایی. پروژه و اطالعات  ی مدل هااز  تولید و استفاده

 برای نشان دادن یک توصیه استفاده می شود.

 :استافراد این  این سند در درجه اول برای استفاده توسط

، طراحی، ساخت و یا راه اندازی دارایی های ساخته شده تدارکاتکسانی که در   •

 و ،مشارکت دارند

و  بهره برداری مله های مدیریت دارایی، از ج اجرای فعالیتکسانی که در  •

 نگهداری فعالیت می کنند.

هر اندازه و  در این سند در مورد دارایی های ساخته شده و پروژه های ساختمانی 

ه های شامل امالک بزرگ، شبک و مورد استفاده قرار می گیرد پیچیدگی همه سطوح

یا مجموعه ای از و  ، پروژه هااز زیرساخت ها مجزا، قطعاتیزیربنایی، ساختمان های 

سند باید به   اصول مندرج در این با این حال، مفاهیم و. های قابل تحویل استپروژه 

.  شود به کار گرفتهمقیاس و پیچیدگی دارایی یا پروژه ناسب با شیوه ای متناسب و م

 اساسیطور به  و متوسط شرکت های کوچک مواردی است که در به ویژهموضوع این 

 اتکه تدارک  همچنین مهم است ی یا تحویل پروژه منصوب می شوند.برای مدیریت دارای 

ی موجود یندهاابا فرپروژه تا آنجا که ممکن است  یا  دارایی    ارائه دهنده درتجهیز طرف  و  

 . یکپارچه شودفنی  تجهیزبرای تهیه و 

دارایی   عمر خهچر که در  را  مفاهیم و اصول مندرج در این سند تمام کسانی

 یا مالک :به است چرخه شامل، اما نه محدوداین  .دهدهدف قرار می  دارندمشارکت 
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تیم طراحی، تیم ساخت و ساز، سازنده  ، مدیر دارایی،کارفرمادارایی،  بهره بردار

 نهایی. بهره بردار، سرمایه گذار، بیمه گر و ناظر کیفیتجهیزات، متخصص فنی، 

در هنگام تحویل دارایی های ساخته شده یت اطالعات در الزامات خاص برای مدیر

ISO 19650-2  .بر مبنای مفاهیم و اصول درون این سند است  الزامات  این ارائه می شود 

یا هر بخش   ISO 19650-2شامل هیچ تعهدی برای اعمال  اما به تنهایی این سند

 . نیست ،منتشر شود ISO 19650 استاندارد های سری از  ی کهدیگر

  کارفرمایانیا  بهره بردارانیا  صاحبان دارایی ها تاراه های مختلفی وجود دارد 

یا پاسخگوی مسائل   برآورده سازند و خودشان را  خاص    نیازمندی   توانند به بهترین وجهب

. است ی کاری ساماندهی قرارهاو تدارکات های  وششامل ر راه ها این .باشند ملی

باید   در این سند شرح داده شده است که العاتمدیریت اط مفاهیم و اصول  ترتیبات

مدیریت دارایی یا فعالیت های تحویل   با شرایط خاص و الزامات مورد نیازتناسب م

چگونگی  یا والزامات اطالعات باید مشخص شود . و اعمال شودداده  تطبیق، پروژه

الزامات به و  دگیرقرار  به موقع مورد توافق ،جزئیات وگردد آنها راهنمایی دستیابی به 

 . دبرآورده شو کاراثر و مؤ طور

 برای  کنندگان در پروژه های ساختمانی و مدیریت دارایی مشارکتهمکاری بین 

سازمان ها برای  دارد. نقش محوری  از دارایی هامناسب تحویل کارآمد و بهره برداری 

 ،موجود تجربهدانش و از بیشتر  و دستیابی به سطح باالتری از کیفیت و استفاده مجدد

این   نتیجه قابل توجه. کار می کنند ،به طور فزاینده ای در محیط های جدید همکاری 

ه اشتراک  و ب  ،برای برقراری ارتباط، استفاده مجدد اطالعات  ، تواناییمحیط های همکاری 

 .تاسثر و کاهش خطر از دست دادن، تناقض یا سوء تفاهم ؤگذاری اطالعات به طور م

و یک سطح عمیق تر از  طرفه دو تلزم درک متقابل و اعتمادسم مشارکتیکار 

تولید به صورت مستمر اطالعات  تااست  تجربه معمول به سازی فرایند نسبت استاندارد

های تأمین ایجاد زنجیره  در امتدادالزامات اطالعات باید  قرار گیرد.شده و در دسترس 

 همچنین و گرددشناسایی  ،دشو می ثر تولیدؤبه طور مکه اطالعات  نقطه ای شود تا 

در حال حاضر، منابع قابل   .گرددجمع آوری  ایجاد می شودی که اطالعات الزم است 

 توجهی برای 
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 اطالعات توسط پرسنل متخصص، یا مدیریت نادرست    ساختار یافتهاطالعات غیر    اصالح •

 تیم های تحویل، و تالش های غیر هماهنگ  حل مشکالت ناشی از •

 استفاده مجدد اطالعات  بازیابی و  ط به حل مشکالت مربو •

 .صرف می شود

   ن مفاهیم و اصول این سند موارد فوق کاهش می یابد.درصورت به کارگرفت 

صاحبان دارایی  به  ،  ISO 19650  استاندارد های سری برای بهبود نسخه های آینده  

ات در جمع آوری اطالعات و تجربی نسبت به ،عمومی و مقامات کارفرمایانهای ملی، 

 . توصیه می شود مورد پیاده سازی و استفاده از آن

استاندارد  برای    ISO 55000گروه    ریت دارایی ها ، مثلبرای مدی  سازمانییند  ایک فر

رویکرد  ، ISO 10650برای گروه  یک مزیت است. همچنین ISO 19650 های سری 

.  ( ISO 9001  به عنوان مثال (،  یک مزیت استسازمان  تماتیک به کیفیت در داخل  سیس

الزامی  ISO 19650 استاندارد های سری برای  ISO 9001ه اگر چه صدور گواهینام

در انتهای استانداردهای دیگر مربوط به ساختار اطالعات و روش های تحویل . نیست

 سند ذکر شده است. 
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ا  هاا و راااهاا  دیجیتاای  ردد  االعاااس ساااا ت ا ساااانماا ا ه  و 

م یدیت  -( BIM)ساا ت ا   ااس ن  االعم ل سااشاام  مهن سا  ا دا    

 -با استفاده ان م ل سان  االعااس سا ت ا   االعااس

 مفاهیم و اصول   : 1قسمت  

 دامنه 1
که  مشخص می کند را این سند مفاهیم و اصول مدیریت اطالعات در مرحله بلوغ

 ISO استاندارد های سری ر اساس ( بBIM)  ساختمان اطالعات مدل سازی به عنوان 

 توصیف شده است. 19650

، ثبتبرای تبادل،  این سند توصیه هایی را برای چارچوب مدیریت اطالعات از جمله  

 . ارائه می دهد نقش آفرینانبرای همه  اطالعات نسخه بندی و سازماندهی

، از قابل به کارگیری است هر دارایی ساخته شده رعمتمام چرخه  برای این سند 

ساخت، و  مستندسازی حی اولیه، مهندسی، توسعه، ارط جمله برنامه ریزی استراتژیک،

 .و پایان عمر بازسازی تعمیر و نگهداری،  ،بهره برداری روزانه

 منطبقهر مقیاس و پیچیدگی  با ییدارایی ها یا پروژه ها ااین سند را می توان ب

طیف وسیعی از  مشخصهکه پذیری  تنوعانعطاف پذیری و مانع از جایی که تا  کرد،

هزینه پیاده سازی این سند را توجیه   و نشود است،احتمالی  تدارکاتهای  استراتژی 

 کند. 

 مراجع قانونی 2
 وجود ندارد.  قانونی در این سند هیچ ارجاع

 شرایط و تعاریف 3
 تعاریف زیر اعمال می شود.برای اهداف این سند، شرایط و 
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ISO  وIEC ی در آدرس  های اصطالحات را برای استفاده در استاندارد ساز پایگاه

 می کنند: نگهداری های زیر 

   https://www.iso.org/obp :در ISO آنالین مرور  بستر •

• IEC Electropedia در:   https://www.electropedia.org 

 

 عمویم اصطالحات 3.1

 1مسئولیتماتریس  3.1.1

ها  تحویل دادنی  مختلف را در تکمیل وظایف یا    های کارکرد  که مشارکت    ی نمودار

  نشان می دهد.

برای تکمیل    هاتعهدنشان دادن  : یک ماتریس مسئولیت می تواند در کنار  1ره  تبص

 . نشان دهدرا نیز »پاسخگویی، مشاوره و اطالع رسانی« ها، تحویل دادنی وظایف و یا  

 فضا  3.1.2

 . فیزیکی یا ذهنی تعریف شده است کهسه بعدی وسعت محدود 

 مربوط به دارایی ها و پروژه ها  اصطالحات 3.2

 نقش آفرین  3.2.1
 .سازمان یا واحد سازمانی درگیر در یک فرایند ساختمانی ص،شخ

 .محدود نیست تیم ها و ها واحدبه  ینا، اما است واحد های سازمانیشامل : 1تبصره 

بهره   فازو    ( 3.2.11) تحویل  فازفرایندهای ساختمانی در  چوب این سند،  : در چار2تبصره  

 . صورت می گیرد ( 3.2.12) برداری 

 2قرار کاری  3.2.2

 . خدمات  یا  کاال  ،کار  مورد  در  ( 3.3.1)  اطالعات  تهیهنحوه  برای    شده  توافق  ر کارودست

 

 
1Responsibility matrix  
2Appointment  
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   معرف

 هدف .1

تا یک طرف دریافت کننده را قادر سازد که نیازهای  طراحی شده است این سند

محیط مناسب تجاری و  کرده،خود را برای اطالعات در مرحله تحویل دارایی ها فراهم 

اطالعات را به نحو   دنمشارکتی را فراهم کند که در آن )چندین( طرف ارائه کننده بتوان

 . نمایند مؤثر و کارآمد ایجاد 

و پروژه های ساختمانی در هر اندازه و  ساخته شده ای دارایی ه این سند در مورد

شامل امالک بزرگ، شبکه های  موضوع این پیچیدگی قابل استفاده است. تمام سطوح

که  برنامه هایی هستند زیربنایی، و پروژه ها یا زیربنایی، ساختمان های منفرد و با بخش

شیوه ای  باید به ین سندبا این حال، الزامات موجود در ا آنها را تحویل می دهند.

برای تدارکات  به طور خاص، متناسب با مقیاس و پیچیدگی دارایی یا پروژه اعمال شود.

تا حد   باید تجهیز طرف های ارائه دهنده نیزتدارکات و پروژه،  فنی و تجهیز دارایی یا

 امکان بوسیله فرایندهای مستند شده هماهنگ شود. 

، به ویژه در مورد  "باید در نظر گرفت"بارت در این سند به طور گسترده ای ع

این عبارت برای معرفی یک لیست از مواردی استفاده شده است.    استفاده  5 بند الزامات

شده است که الزم است فرد مورد نظر در مورد آنها، درارتباط با الزمات اولیه شرح داده 

شده، زمان صرف شده برای مقدار تفکر صرف  شده در بند مربوطه، به دقت فکر کند.

تکمیل آن و شواهد پشتیبان، بسته به پیچیدگی پروژه، تجربه فرد )های( درگیر و 

در یک پروژه نسبتًا  . اطالعات ساختمان است مدل سازی  در ارائه الزامات قوانین ملی

  ، بسیار سریع"باید در نظر گرفت " کوچک و یا سرراست، ممکن است بعضی از این موارد  

 وند یا از آنها صرف نظر شود. کامل ش

، "باید در نظر گرفت" موارداینکه کدام یک از یکی از راه های کمک به شناسایی 

اندازه و پیچیدگی های  با ایجاد الگو برای پروژه هایمرتبط هستند بررسی هر مورد و 

 . است مختلف



ISO 19650-2:2018 (E)  

11 

 
 

اگر  . یردی مورد استفاده قرار گااین سند می تواند توسط هر طرف دریافت کننده 

باید  پروژه( اعمال کند، طرف دریافت کننده در نظر دارد این سند را برای هر دارایی ) 

 منعکس شود. قرار کاری در 

هایی است  این سند فرایند مدیریت اطالعات را تعریف می کند که حاوی فعالیت

فعالیت   تولید اطالعات نموده،که از طریق آن تیم های تحویل می توانند به طور مشترک  

 های بی اهمیت را به حداقل برسانند.

 (:1شکل  به رجوع شودزیر طراحی شده است )  های برای استفاده  عمدتاً این سند

 ؛ هستند دخیل دارایی مرحله تحویل که در مدیریت و یا تولید اطالعات در کسانی  •

 که در تعریف و تدارک پروژه های ساختمانی شرکت دارند. کسانی •

 هستند؛دخیل  تیرکاتسهیل کار مشقرار کاری و  مشخصات تعیینکه در کسانی •

، تعمیر و نگهداری و انهدام دارایی   که در طراحی، ساخت، بهره برداری  کسانی •

 و ؛دخیل هستند ها

 سئولیت دارند. مدارایی  راهارزش از  ایجاد تحقق در برای سازمان خود  کسانی که •

دارایی های  مدیریت اطالعات در مرحله تحویلاین سند حاوی الزامات مرتبط با 

  قرار گیرند و تجدید نظر بررسی مورد طور منظم به  است  نیاز ست که یساخته شده ا

 .اتخاذ شودبهترین روش  تا
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 راهنما 

AIM   مدل اطالعات دارایی 

PIM    مدل اطالعات پروژه 

A    انتقال اطالعات مرتبط از    –شروع فاز تحویلAIM    بهPIM 

B  پیشروی توسعه طراحی و مدل به مدل مجازی ساخت 

C    انتقال اطالعات مرتبط از    –پایان فاز تحویلPIM    بهAIM 

 دامنه این سند  – 1شکل 

  

 مدیریت سازمانی

 مدیریت اطالعات 

 مدیریت پروژه و دارایی  

PIM 

 فاز تحویل 

C 

B 

A 

AIM 

 فاز بهره برداری 

 ISO 19650مثالً 

 ISO 21500و   ISO 55000مثالً 

 ISO 9001مثالً 
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ان ها و کارهای  سازماندهی و دیجیتالی کردن اطالعات در مورد ساختم

مدیریت  -( BIMمدل سازی اطالعات ساختمان )شامل مهندسی عمران، 

 - اطالعات ساختمان اطالعات با استفاده از مدل سازی 

 رحله تحویل دارایی ها  م   : 2قسمت  

 محدوده 1
مشخص می  ،فرایند مدیریتیک مدیریت اطالعات را در قالب  الزماترک دم نای

از مدل سازی  ،آن مرحلهتحویل دارایی ها و تبادل اطالعات  کند با این زمینه که فاز

 می کند.  اطالعات ساختمان استفاده

به تمام انواع دارایی ها و اندازه سازمان ها بدون توجه به   توانمی  این سند را

 انتخاب کرد. تدارکاتاستراتژی 

 قانونی مراجع  2
که همه یا برخی از محتوای آنها به  در متن به نحوی به مدارک زیر ارجاء شده

 عمرج سند ، آخرین نسخهانتشار بدون تاریخ مراجعبرای  است. منزله الزامات این سند

 ( اعمال می شود.ه)شامل هر گونه اصالحی

ISO 19650-1  مدیریت اطالعات   -اطالعات در کارهای ساختمانی  دهی سازمان

 و اصول : مفاهیم 1قسمت  -با استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان 

ISO 12006-2،  کارهای اطالعات مربوط به سازماندهی -ساخت و ساز ساختمان 

 چارچوب طبقه بندی :2قسمت  -ساختمانی 



ISO 19650-2:2018 (E)  

16 

 
 

 نمادها و تعاریف ،مقررات 3

 تعاریف و مقررات  3.1
-ISO 19650استاندارد  برای اهداف این سند، اصطالحات و تعاریف داده شده در

 زیر اعمال می شود.موارد  و 1

ISO  وIEC  پایگاههای اصطالحات را برای استفاده در استاندارد سازی در آدرس

 های زیر حفظ می کنند:

  https://www.iso.org/obp دردسترسی پلت فرم مرور ایزو:  -

- IEC Electropedia سی در :  دسترhttps://www.electropedia.org/  

 عمویم اصطالحات 3.1.1

 پذیرش معیارهای 3.1.1.1

 که بیان کند الزامات تحقق یافته اند  مورد نیاز شواهد

 

 مربوط به دارایی ها و پروژه ها اصطالحات  3.1.2

 پروژه تیم 3.1.2.1

 طرف دریافت کننده و تمام تیم های تحویل 

 ی کار  برنامه 3.1.2.2
که جزئیات مراحل اصلی طراحی، کار ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری یک  یسند

 وظایف اصلی افراد را مشخص می کندبه همراه  پروژه 

 یک پروژه باشد.  شامل مراحل تخریب و بازیافت ممکن است : یک برنامه کاری1تبصره 

 مربوط به مدیریت اطالعات  اصطالحات 3.1.3

 BIMطرح اجرایی  3.1.3.1

توضیح می دهد چگونه جنبه های مدیریت اطالعات قرار کاری توسط که   ای برنامه  

 . تیم تحویل انجام می شود

بر رویکرد پیشنهادی تیم تحویل در  پیش از قرار کاری،  BIM: طرح اجرایی 1تبصره 

 متمرکز است.  قابلیت و ظرفیت مدیریت اطالعات مدیریت اطالعات و
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