


 کاربردهای مدل سازی اطالعات ساختمان

2 
 

 طرایح و  ریزی برنامه

ایط موجود  .1  (Existing Conditions Modeling)  مدل سازی شر

ایط موجود یک کارگاه یا امکانات کارگاه یا یک منطقه ای خاص از آن توسعععععععععععععععع ه   دهد  BIMفرایندی که در آن تیم پروژه،  .را برای شر

 و رفا ت ارپععععات پروژه ما وپععععنظ موجود از نیعر عوارخ طای  یا سععععاختمان ها و یا ه ععععمت ا   از پروژه 
ر هدف اصععععن ایا فرایند، یافو 

 که تکمیل شده،   ماشد. 

  (Site Utilization Planning)   ریزی استفاده از کارگاه برنامه .2

موهظ در کارگاه و اغلب مه همراه برنامه ف الیت ای سععععععاختما ر مورد اسععععععت اده فرایندی که در آن برای نمایش گرافییک امکانات دائیم و 

د  .هرار   گیر

از آنجا که اجزای مدل سععععععععععععععه م دی   تواند مه طور م ععععععععععععععتقیم ما برنامه زمان بندی مرتگط ماشععععععععععععععد عمل ردهای مدی  ظ کارگا  مانند 

عععععععععععععععی ، برنامه ر زی مجدد کوتاه مدت و تج  ه  و تحلیل منابا را   توان بر روی داده های زما ر و مکا ر مختلف برنامه ر زی های مرصع

 .مورد تج  ه و تحلیل هرار داد

 گنجانده شعععده در مدل   توانند
ر
ات را شعععامل  اطالعات اپعععاگ ر ، محعععالو و تحی ل های مرتگط ما آن ا و محل تج یر

وی ان عععا ر منابا نیر

  .شوند

ه در کارگاه  برره روش حمل و نقل مارهای بزرگ و تأثیر آن بر کارگاه و برره گ  نه های مختلف و برنامه ر زی برای راه های دسععععععععععی 

 ما است اده مدل سه م دی از کاربردهای ایا فرایند اسظ. 

 (Site Analysis)  تجزیه و تحلیل کارگاه .3

ر ب ی BIM /GIS فراینععدی کععه در آن ابزارهععای ر برای ت یور نععه ت  ا محععل کععارگععاه برای برای ارز ععا م مصععععععععععععععععخحعععععععععععععععععات در یععک منطقععه م ور

 .است اده   شود پروژه

برای انتخاب کارگاه و سععععععععععععععععن  موه یظ سععععععععععععععععاختمان بر اسععععععععععععععععا  م یارهای م نده  مه عنوان   داده های کارگا  جما آوری شععععععععععععععععده 

 .م یر خورشید، در دسی   بودن امکانات عمو ، مواد خطرناک( است اده   شوند مثال

 (Architectural Programming)  معماریریزی  برنامه .4

ثر و دهیق عمل رد طرایح را در رامطه ما نیازهای فضععععععا   مورد اسععععععت اده هرار ؤ مدل های م ماری مه منیعور ارز ا م م فرایندی که در آن

د  .  گیر

دازند که خود اسععععععععععععتانداردهای مقررات فضععععععععععععا   برره مدل های توسعععععععععععع ه یافته اجازه   دهد تیم پروژه مه تج  ه و تحلیل فضععععععععععععا و  بیر

 .موجب رصفه جو   در زمان شده و مه تیم امکان رصف زمان بنصی  ج ظ انجام ف الیظ های دارای ارزش افزوده ماالتر   دهد

ی درمورد نیازها و گ  نه های موجود مح    شعععععععععود  تحعععععععععمیمات ح عععععععععا  در ایا مرحله از طرایح گرفته شعععععععععده و هنها  که ما مصعععععععععی 

  .ه حاصل   شودبنصی  ا ارزش از پروژ 

 (Visualization)  نمایش و برصی سازی .5

 .یا انیمنصا برای انتقال پیام است اده   شوند برای ایجاد تحاو ر  ها  مدل فرایندی که در آن

ر   رندر عگارتند از  رد اسععععععععععععععت ادهامو   ، درک هدف طرایح و مکا ر  ، درک نور طای ، دالیل انتخاب کارگاه و موه یظگرفو  ره بر ، مازار ا م

ایع و واه  بوده اسظ مرصی . هاملیظ ساخظ ر  .سازی از ط  ق تحاو ر یک راه مؤثر برای انتقال توأم ایده های انی 

فته را فراهم   کند   .توس ه واه یظ افزوده و واه یظ مجازی امکان مرصی سازی پنشر
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 (Simulation)  شبیه سازی .6

یند در دنیای واه  در طول زمان اسععععععععت اده   شععععععععود. عمل شعععععععع یه سععععععععازی افرایندی که در آن مدل برای شعععععععع یه سععععععععازی عملیات یک فر 

ایع ر ر یک یا انی   های کلیدی یا رفتاری و عمل ردی سن تم یا فرایند فیر
ی
 .اسظ آن نیازمند مدیل ج ظ نصان دادن و ژگ

 .ان اسظنصان دهنده ی خود سن تم اسظ در حایل که ش یه سازی نصان دهنده ی عمل رد سن تم در طول زم ،مدل 

،   ععععظ، آموزش و مازی   شعععع یه سععععازی در ز ععععیاری از زمینه ها مانند شعععع یه سععععازی تانولوژی برای ب ینه سععععازی عمل رد، م نده ایم ر

 .های و دئو   اسظ. اغلب آزمایصات کامپیوتری برای مطال ه مدل های ش یه سازی است اده   شوند

ر انجام داد تا ن ععهظ مه نحوه  های م نده و سععن ععتم سععازی علیم طرایح شعع یه سععازی را   توان برای مدل   نیر
های طای  یا ان ععا ر

 .کارکرد آن ا بینش الزم ک ب شود

ایط جایگ  ا و اهدامات پما آن مورد است اده هرار دادرا ش یه سازی    .  توان برای نمایش اثرات واه  حاصل از شر

درگیر شود است اده   شود ز را مماا اسظ آن سن تم در حال حارصر در دسی   ش یه سازی در زما ر که سن تم واه  نیم تواند  

 
ی
هامل هاول بوده یا در حال طرایح ماشد اما هنوز ساخته نصده ماشد یا مماا اسظ مه سادگ نگاشد یا درگیر نمودن آن خطرناک یا غیر

 .وجود نداشته ماشد

 (Spatial Analysis)  تجزیه و تحلیل فضای   .7

 .در آن مدل برای انجام تج  ه و تحلیل فضا   در فضا ما توجه مه المان ای م ماری در فواصل مرزی است اده   شود فرایندی که

د و آن را ما فرایند ادراک فضععععععای م ماری که   ایا نیع تج  ه و تحلیل هادر اسععععععظ تمام فایتورهای حرعععععع را در زمان تحلیل در نیعر مگیر

 .یک عمل چند حر اسظ مطامقظ دهد

 (Specification Production)  ایجاد مشخصات .8

، افزودن و یا ح ف   های فرایند تولید اطالعات مصععخحععه سععن ععتم که هرگونه تزییر
ی
ر طرایح  را  آیتم ا در مدلمصععخحععات و و ژگ حور

  .و ساخظ را مدی  ظ   کند

ات پروژه از جنگه مصخحات ه مظ های مختلف پروژه   اسظ. ایا فرایند در واها مدی  ظ تزییر

ه مصالح .9  (Quantity Take Off)  متر

ه محعععععععالو اایا فر در  ات آن یند از مدل برای تولید مقادیر دهیق می  ه محعععععععالواسعععععععت اده  و مدی  ظ تزییر ی دهیق  ،شعععععععود. می  اندازه گیر

وی کار مورد نیاز برای تکمیل یک پروژه ساخظ اسظ.   محالو و نیر

ه مقادیر  ور سععععععط طرا  و یا توسععععععط از مدل  های( توسعععععع ه یافته تو  می  ات در در مرحله پنش سععععععاخظ  می  اسععععععتخراد   شععععععود و ما تزییر

ات آن در پروژه مدی  ظ   شود. ر طول ساخظ و ساز پروژه و مدل د    شود و تزییر
 مه روز رسا ر

 د. م ضر مقادیر برای کارهای موهظ مورد نیاز در طول ساخظ و ساز مانند ت یه هالب خواهد بو 

 (Cost Analysis and Estimation)  برآورد  و  تحلیل هزینهیه و تجز  .10

ه محععععععالو که از مدل مه دسععععععظ   آید فرایندی که در آن  ر ه  نه را در فر بر اسععععععا  مقادیر می  ععععع    یند طرایحا، تخمور منشع

 کند. 

ات فرایایا  تواند تجاوز بنش را مه موها ب ینند که ایا امر   طرایحند مه طراحان اجازه   دهد تا اثرات ه  نه های تزییر

ل کند  .از حد بودجه را کنی 
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 (Total Cost of Ownership) کل هزینه مالکیت   .11

ر همعععه ه  نعععه هعععای م ععععععععععععععععتقیم و   فراینعععدی کعععه در آن معععدل برای تولیعععد یعععک برآورد معععایل برای کمعععک معععه خ  عععداران و معععالزعععان برای ت یور

م تقیم یک مححول یا سن  . تم در طول عمر خود، شامل ه  نه یا ارزش تمام شده است اده   شودغیر

یک م  وم ح ععععععامداری مدی     اسععععععظ که   تواند در ح ععععععامداری کامل ه  نه ها و یا ح   اهتحععععععاد ز  ععععععظ محی  اسععععععت اده شععععععود و 

ر ماشد   .تواند شامل ه  نه های اجتمایع و ک ب م ارت نیر

  (Design Authoring and Briefing)یح  تألیف و خالصه سازی طرا .12

بر اسعععا  م یارها   که در طرایح سعععاختمان اهمیظ ز ادی برخوردار اسعععظ   فرایندی که در آن نرم افزار سعععه م دی برای توسععع ه مدل

 .شوداست اده  

طرایح و ابزارهای  لیفتأدهند: ابزارهای را  صععععععععععععععععایل    BIMدو گروه از برنامه های کاربردی در ه ععععععععععععععععته یک فرآیند طرایح مات ر بر 

ی و تحلیعل. ابزارهعای  ر تج  عه یعا افزودن غنعای اطالععات در معدل را  ،، معدل هعا را خلق   کننعد در حعایل کعه ابزارهعای تحلیعلتعألیفممیر

 .دهندانجام  

ی و تج  ه و تحلیل را   توان برای ارز ا م طرایح و تج  ه و تحلیل م نده
ر  .است اده کرد BIM ز یاری از ابزارهای ممیر

ر هدم مه سعععععععمظ ابزار تألیف ه عععععععلند و کلید آن، اتحعععععععال مدل سعععععععه م دی مه اایهاه داده هدرتمندی از مصعععععععخحعععععععات،  BIM طرایح اولور

 .های زمان ندی اسظمقادیر، وسایل و روش ها، ه  نه ها و برنامه

 (Design Reviews)  طرایح بازبین    .13

ان تحقق برنعععامعععه  ر  ط  ،  همچونم یعععارهعععا   در فراینعععدی کعععه در آن معععدل برای نصعععععععععععععععععععان دادن ط   معععه رین  عععان و ارز عععا م میر
ی
چگونیک

دچصم ه مورد است اده هرار   گیر ، امنیظ، ارگونو ، آیوسلیک، مافظ و رنگ، و غیر  .انداز، روشنا  

گ  نه های تا از ط  ق آن مه شعظ   ت یه کرد ز سععععععععععععععععاختمان مانند نما یک مدل مجازی را   توان ما جزئیات ز ادی ح   در مخرععععععععععععععععر ا 

 .طرایح را تج  ه و تحلیل نمودمختلف 

یک ت امل سعععععطو ماال ما مالا و کاربران ن ا   ایجاد کند و در افظ مازخوردهای آنان    تواند از ط  ق مدل سعععععه م دی رز ا م طرایح ا 

 در ط   و اعمال آن را منش نماید. 

، امنیظ، آیوسلیک، سن تم ت ی ه هوا، ارگونو  و ز گا   از م یارهای برتر در ارز ا م عگارتند از: چصمم ضر  
انداز، نورپردازی، ایم ر

 .شناه

 دارد  ط   ه ارائهمان حقیق  طرایح مز 
ی
ما اسعععععععععععت اده از مدل سعععععععععععه م دی و ما ایجاد ح  . مه کاربران و اعمال نتایج مازخورد آنان ز عععععععععععتیک

ی مه نحف کاهش  زما مرصی،  .یامدن تحمیم گیر

 (Sustainability Evaluation)زيای   پايداري ار  .14

های  ییدیهأهای توسععععععععععع ه اایدار آن در طول چرخه عمر خود بر اسعععععععععععا  انواع ت برای ارز ا م جنگه سعععععععععععه م دی رایندی که در آن مدلف

د: گمورد نیاز و م یارهای ز ر صورت    یر

  و بودن در طرایح  انرژی و محیط ز  ظپنشر

  ش ارز ا م محیط ز     تحقیقا   رو 

 سایر برنامه های م یار اایدار شناخته شده. 

ده ،برای مه دسظ آوردن گواهینامه دلخواه رایج ت  ا روش  .سازی تج  ه و تحلیل طرایح مه یک اایهاه داده واحد اسظ فشر

 .دارز ا م ها   توانند در تمام مراحل ساخظ پروژه اعمال شون

 .شود که در مراحل برنامه ر زی و طرایح انجام و سن  در مراحل ساخظ و عملیات اعمال شوندز ا م اایداری زما ر موثرتر واها  ار 
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 (Design to Maintain Analysis)  نگهداری تا تحلیل طرایح  .15

ی در مععدلفرا ر طرایح برای هرارگیر ا انتخععاب شعععععععععععععععده در حور ی م عععععععععععععععائععل م بو  مععه ت میر و برا  ینععد ارز ععا م کععه در آن هر هر

 نگ داری ارز ا م   شود نگ داری در طول چرخه حیات از هایل چک لن ظ
ر  .های ف الیت ای روتور

 .عالوه بر ایا مالحیعات م بو  مه جایگ   ر کامل یا هر یک از اجزاء اشیاء مدل درنیعر گرفته شود

ر در دوران طرایح دیده شععود  ات و نگ داری نیر اهمیظ ایا فرایند در آن اسععظ که م ععائل و ت ارپععات م بو  مه دوره ت میر

د.   و مورد برره هرار گیر

 (Structural Analysis)  یزه احلیل سات .16

 شود.  است اده  برای تحلیل سازه ای ط   نرم افزار مدل سازی از فرایندی که در آن 

 د. را ب اود مخص یش یه سازی عمل رد   توانند مه طور هامل توجیه طرایح مرکز توأم ما ج  ه و تحلیل ابزارهای ت

 (Lighting Analysis)  تحلیل نورپردازی .17

 برای تحلیل نورپردازی ط   است اده   شود. سازی نرم افزار مدلاز فرایندی که در آن 

ر دارا اسظ.  ات آن را نیر  تج  ه و تحلیل نورپردازی عالوه بر نورپردازی محنویع، هاملیظ برره نور خورشید و تأثیر

 (Energy Analysis)  تجزیه و تحلیل انرژی .18

 سازی برای تحلیل انرژی در ط   است اده   شود. فرایندی که در آن از نرم افزار مدل

د.   بر اسا  سن تم طرایح شده و وپ یظ رفظ و آمد افراد صورت گیر
 تحلیل انرژی   تواند شامل تحلیل های حرار   برود  

تحلیل های انرژی   تواند ما برره ه  نه انرژی های مرصععععععععععععگر تا آخر چرخه عمر ط   و  برره گ  نه های مختلف ما انتخاب ط   

 ب ینه کمک کند. 

 (Mechanical Analysis)  کانییکتجزیه و تحلیل م .19

ر مؤثرت  ا روش فرایندی که در آن مدل  .های م نده مکانیک بر اایه مصخحات طرایح است اده   شوند برای ت یور

ش یه سازی عمل رد   توانند مه طور هامل توجیه طرایح مکانییک    یالت و مرصف انرژي در طول  توأم ما ابزارهای تج  ه و تحلیل 

 .ر خود را ب اود بگخصنددوره عم

 اطالعات ارائه شده از ایا تج  ه و تحلیل توسط مالا و یا کاربر است اده کننده از سن تم های مکانییک ساختمان مورد است اده هرار 

ند     .گیر

ییک .20  (Electrical Analysis)  تجزیه و تحلیل الکتر

ر موثرت  ا روش های م نده  فرایندی که در آن مدل  .برق بر اسا  مصخحات طرایح است اده   شوندبرای ت یور

عععف انرژی در أشعععع یه سععععازی عمل رد   توانند مه طور هامل توجیه طرایح ال ی  یک از ت توأم ما بزارهای تج  ه و تحلیل ا سععععن ععععات و مرصع

 .طول عمر خود را ب اود مخصند

کننده از سن تم های ال ی  یک ساختمان مورد است اده هرار اطالعات ارائه شده از ایا تج  ه و تحلیل توسط مالا و یا کاربر است اده  

ند      . گیر
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 (Other Engineering Analysis)  سایر تحلیل های مهندیس .21

ر مؤثر ت  ا روش م نده بر اسا  مصخحات طرایح است اده   شوند فرایندی که در آن مدل  .برای ت یور

رای مثال برنامه ر زی برای تخلیه اپععععععععععطراری،  ب منتقل   شععععععععععود ن ا   یا کاربر  ایا اطالعات، اایه ای برای آنچه که مه مالا و  تجمیا

ه( ، ADAبرنامه ر زی خرود،   د   ماشو غیر

ایا ابزارهای تج  ه و تحلیل و شعععععععععععع یه سععععععععععععازی عمل رد   توانند مه طور هامل توجیه طرایح   عععععععععععع یالت را در طول چرخه عمر ب اود 

 .مخصند

 (Building System Analysis)  مانتجزیه و تحلیل سیستم ساخت .22

ر های طرایح و در هالب  سععععاختمان در طرایحکن برای ب ینه سععععازی عمل رد   مدل فرایندی که از  مه همراه مصععععخحععععات کلیه دی ععععرالور

 .کندست اده  ا یک سن تم واحد(

ان است اده ی یک ساختمان از انرژی   شود های ال ی  یک و  ایا شامل نحوه کارکرد سن تم  ر  .مکانییک و میر

، و تج  ه و  جنگه های دیگری از ایا تج  ه و تحلیل مماا اسعظ شعامل مطال ات ت ی ه، تحلیل نور، ج  ان ای هوا   داخن و خاریحم

 .تحلیل خورشیدی ماشند

 سه بعدیه .23
ی

 (3D Coordination)  ماهنیک

ر های شعععناسعععا   و هماهنگ کردن و رفا ه طرایح و سعععاخظ و سعععاز م مراحلفرایندی که در آن در طول  ر دی عععرالور  بور
ً
تداخالت  عمدتا

 مختلف(   پردازد.  

،در یط طرایح ه
ی
اطمینان حاصعععل کردن از ایا اسعععظ که فضعععای مناسعععب برای تمام اجزای طرایح شعععده وجود داشعععته  دف از هماهنیک

  .ماشد

، در یط ساخظ و ساز هدف از 
ی
 .سن تم هگل از نحب اسظتداخالت رفا هماهنیک

ل سه بعدی ک برنامه ریزی و .24  (3D Planning and Control)نتر

 ماال بردن احجام  Lift مخصعععععععععع ای هامل نحععععععععععب سععععععععععاختمان و تولید نقصععععععععععه هایبرنامه ر زی اجرای  برای کمک مه مدل فرایندی که از

( است اده   کند ر  .سنگور

عععععی شعععععع یه سععععععازی   شععععععود تا در صععععععورت وجود هر گونه تداخل  در ایا فرایند، ترتنب اجرای مخش های مختلف ط   مه صععععععورت مرصع

ات در ط   بتوان آن ا را مرت ا نمود.  ، ما ایجاد تزییر  اجرا  

 (Product Library)        کتابخانه محصول .25

ه داشته ماشند. اطالعات اجازه   دهد مه مه  خاریحم پروژه که مه دسظ اندرکاران  ی اسظفرایند  اجزاء در مدل دسی 

د.  در رامطه ما یک مححول خاص از یک مناا واحد ما ایجاد کتامخانه مححول، تگادل اطالعات   صورت   گیر

 (Manufacturers Information)  اطالعات تولیدکنندگان .26

ه مه اطالعات تولید کنندگان راکه   یندیافر   . کند یک مجموعه کتامخانه مححول منش   برای دسی 

 مجموعه کتامخانه مححعععول 
ً
 دائما

ً
، اطالعات م بو  مه مصعععخحعععات  عالوه بر  تکامل خواهد یافظ تا ن ایتا اطالعات گرافییک و فضعععا  

، توانا   های م نده و تحمل
، زمان متوسععععععععععععط مار  ف ر ، ه  نه های اولیه، ه  نه های کل مال یظ، ت میر و نگ داری، محیط ز  عععععععععععع  

ر نحب، پمانظ نامه، و هر گونه اطالعات دیگر م بو  مه انتخاب یک مححول   .ماشدمناسب را شامل شا ظ، و همچنور
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 (Product Selection)  انتخاب محصول .27

انتخاب یک اسععععععظ که برای از اطالعات ارائه شععععععده در مجموعه اسععععععناد مححععععععول  دهاسععععععت او برای شععععععناسععععععا    BIM رایند اسععععععت اده ازف

ی در دسی   ماشد تحمیم ( است اده   شود. در مقای ه ما یک مححول دیگر مححول  مناسب تری اتخار  هر چه اطالعات بنصی 

   شود. 

ی یظ مححوالت خ  داری شده را برای است اده مجموعه اسناد مححول مماا اسظ شامل اطالعا   از کاربران یا افرادی ماشد که ک

 .ی خاص نصان   دهند

 (Perform Procurement)  انجام تدارکات .28

 د. فرایند مدی  ظ چرخه تدارکات ارائه   کن برای حمایظ از  اجزاء ط   را  ، م لندات کامل BIMیند ما است اده ازاایا فر 

ء   تواند مه طور مالقوه در شاش فرایند ساخظ و ساز و حمل و نقل سازنده آن ردیا م شود ، هر فرایند بر اسا  ایا 
 .هر

ر س ارشات کاری در  ایا فرایند   . موجود است اده شود  دارا   هایتواند برای خ  د اولیه و همچنور

هط ه برای ودی، انگار و در دسعععی   بودن که سععع ارش، موج  پیوند داشعععته ماشعععد  مماا اسعععظ ح   مه ابزار سععع ارش خودکار ایا فرایند 

 را صورت   دهد. ت میر و نگ داری 

 ساخت

 (Code Validation)  عتبارسنج  کد ا .29

ان تطابق آن ما الزامات خاص پروژه اسعععععععععت اده  BIM فرایندی که در آن نرم افزار اعتگارسعععععععععن م کد از ر های مدل و میر
برای برره اارامی 

 .کند 

 .مه عنوان غلط گیر امال   مدل های ساختما ر در نیعر گرفته شودتواند  ایا فرایند 

 ،مه مرورکه ابزارهای برره مدل مه توسعععععععع ه و مه روزرسععععععععا ر نرم افزار برای انطگاق ما کدهای بنصععععععععی  و اعتگارسععععععععن م آن ادامه   دهند 

 .شودتر   متداولدر مدل برره کد 

 (Construction System Design)  رایح سیستم ساختط .30

برای طرایح و تج  ه و تحلیل سعععععاخظ یک سعععععن عععععتم سعععععاختما ر پیچیده  مه عنوان مثال اتاق های مکانییک پر  BIM فرایندی که در آن

، سعن عتم های محدود کننده لرزه ه( شعده، دیوارهای نازک، ل اب، هالب، آو زه های سعاختما ر اسعت اده   شعود مه ای، تیزه ها، و غیر

مه صععععورت مجازی و مه صععععورت مدل سععععه م دی انجام   شععععود تا ت ارپععععات و تداخالت اجرا   آن مصععععخ  ایا صععععورت که سععععاخظ 

 گردد. 

ه داشععععععته  انطگاق برنامه اجرا   ومدل سععععععه م دی هدف اصععععععن ایا فرایند اسععععععظ. عوامل اجرا   ماید مه اطالعات الزم در مدل دسععععععی 

 ماشند. 

 (Phase Planning) فاز بندی پروژه  .31

د. ایا پروژه بندی شعععععععععععععععععده  ثر و مرحلهؤ ر زی م زمان ج ظ برنامه ن م د ما افزود BIM در آن فرایندی که  مورد اسععععععععععععععععت اده هرار   گیر

 سن تم موجود مه منیعور ب اود آن یا نمایش ساخظ و ساز ترتی م و فضای 
مراحل شامل ساخظ و ساز، نوسازی، تکمیل، بروز رسا ر

 .اسظ مورد نیاز در یک کارگاه ساختما ر 

عععععی و ارتگایط هدرتمند ه م د زمان که مافزودن ا م که   تواند مه تیم ایجاد   شععععععود  عنوان م د چ ارم شععععععناخته   شععععععود، یک ابزار مرصع

 .دهدارائه بندی و برنامه های ساخظ و ساز  از نقا  عطف پروژه، برنامه زمان یپروژه درک ب ی  
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 (Digital Fabrication)  یش ساخت دیجیتالپ .32

 .است اده   کند سایظ طور م تقیم از مدل برای ساخظ و ساز خارد از محلمه فرایندی که ما است اده از تانولوژی ساخظ، 

ما افزایش امکان پنش ساخظ،   توان ه مت ا   از پروژه را مه صورت موازی انجام داد که ماع  رصفه جو   م تقیم در زمان پروژه 

   گردد. 

 (Field & Material Tracking)  ردیای  زمی   و مصالح .33

را اسعظ، فراهم   برای ردیا م محعالو تحی ل شعده مه پروژه که مرتگط ما برنامه زما ر و ترتنب نحعب و اج BIM سعت اده ازایا فرایند ا

 کند. 

ر و پ  از آنامکان شناسا   محالو در ایا فرایند  ر تأمور  شود.  فراهم  ( محل دپو، تحی ل محل  حور

فظ کار تا مرحله تکمیل و تحی ل است اده نمودایا فرایند را    پنش ساخظ( ظ خارد از کارگاهبرای ساخ  .توان برای ردیا م پنشر

  – طرح دیجیتال .34
 
 (Digital Layout – Field Management) مدیریت میدای

امکان است اده از مدل در محل پروژه را منش   کند مه شکن که مدل مه شکل یک ط   دیجیتال در سخظ افزار مناسب یند افر ایا 

ه و است اده اسظ.    گوهر میبایل، تگلظ، کامپیوتر( در محل سایظ هامل دسی 

سععععععععایظ   توان مه کلیه اطالعات الزم مه جای انتقال اطالعات محدود از ط  ق نقصععععععععه های کاغ ی، ما اسععععععععت اده از ط   دیجیتال در 

ل کی یظ، ایم ر  ه داشعععظ. مدی  ظ میدا ر برای جما آوری اطالعات میدا ر مخش های مختلف پروژه از جمله اطالعات کنی  دسعععی 

 روی مدل پروژه است اده   شود. 
ً
ل پروژه و ... از ط  ق سخظ افزار واسط مناسب و م تقیما  و ب داشظ، اجرا، کنی 

ل  .35   (QA/QC - Consistency Control)  انطباق کیف  کنتر

د BIM فرایندی که است اده از  ر کی یظ برای یک پروژه در نیعر میگیر ل انطگاق و تضمور
 .را برای پصلیگا ر از ف الیظ های کنی 

د.    پروژه و اصال  آن را در بر   گیر
 ایا فرایند ج  ان مدی  ظ عدم انطگاق های کیقر

 (Owner Approval)  تأیید مالک .36

ه شععععععععععععععععده در  فظ   BIM فرایندی تجاری که از اطالعات رخیر عععععععععععععععر ر از اعمال نیعرات کار برای کمک مه تأیید پنشع ر اطمینان یافو  و همچنور

 .شوداست اده   (هم از نیعر م  و  و هم هراردادی مالزان 

 (Payment Applications)  یا صورت وضعیت های پرداخترنامهب .37

ی کار انجام شععععععععععععده و BIM فرایندی که از تأیید کار تکمیل شععععععععععععده و پرداخظ های انجام شععععععععععععده مه پیمانکاران اصععععععععععععن و فریع  برای پیگیر

 د. شو است اده  

ری .38  (Laser Scanning)  اسکن لت  

ی فاصععله در ج ات مختلف و BIM یندی که ما اسععت اده ازار ف ری و سععن  اندازه گیر ر  تأیید ایناه سععاخظ و سععاز مطابق برای اسععاا لیر

 .است اده   شود اسظ ما مدل

تواند ایا روش برای شعظ مخصععععیدن مه پععععگط شععععکل اشععععیاء، سععععاختمان ها و منامر اسععععت اده   شععععود. مجموعه نقا  تولید شععععده  

ددمدل توسط نرم افزار ج ظ ایجا ایط موجود مورد ت  یر و است اده هرار مگیر  .طاق شر

  .اجرا نمود تداخلمه فضای موجود برای اجتناب از  ءبرای اپافه کردن اشیا زی مدل سا یند را   توان ما است اده ازاایا فر 
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 (Commissioning)  راه اندازی .39

، ز عععته مه محدوده( سعععن عععتم ای فریع هگل از انتقال مه مالزان BIM فرایند ما اسعععت اده ازایا  برای اطمینان  برای تأیید همه  یا م ضعععر

ر مطابق ، مه مه کار   رود از الزامات پروژه  طوری که الزامات مالزان و طرایح های انجام شععععده توسععععط م ماران سععععاختمان و م ندسععععور

 .ماشند

 داریبهره بر 

 (Record Modeling)  ایجاد مدل سابقه  .40

ایط مدیل شعععععععععع که در آناسععععععععععظ  یندی فرا طرایح و تزییر و تحوالت صععععععععععورت گرفته در آن تا رسععععععععععیدن مه ط   ن ا   امل نمایش دهیق شر

ات  مصععععععخ    شععععععود. همانطور که در سععععععاخظ و سععععععاز، در ن ایظ یک مدل چون سععععععاخظ ایجاد   شععععععود که نصععععععان دهنده کلیه تزییر

ر یک مدل سعامقه ایجاد   شعود که شعامل تار خچ ات صعورت گرفته اجرا   صعورت گرفته روی ط   اسعظ، در مرحله طرایح نیر ه تزییر

 روی ط   و م لندات م بوطه اسظ. 

ات و  MEP ایا پتان ععععععیل را دارد که نه تن ا حاوی اطالعات م بو  مه عنارص م ماری اصععععععن و سععععععامقهل مد ر ماشععععععد مل ه شععععععامل تج یر

ر ماشد  .اطالعات اموال آن نیر

فراهم سعععععاخظ  نمدل چو   ن عععععهظ مه را  ن م آنکه امکان اعتگارسعععععاسعععععظ  حاوی اطالعات م بو  مه مصعععععخحعععععات طرایح  سعععععامقهمدل 

 ه. ن یا اسظ نیعر رعایظ شده  کند تا مصخ  شود مصخحات مورد  

 (As Constructed Modeling)ایجاد مدل چون ساخت  .41

ر یک و محی  از تأسن ات و اموال آن مدیل  فرایندی که در آن ایط فیر  ایجاد   شود. شامل یک تحی ر دهیق از شر

ر   ماشد. و حاوی اطالعا   مانند گاران   اجزای ساختمان  پروژه اسظایا مدل یک تحی ر واه  از   نیر

مدل چون سععععععاخظ خرویحم ن ا   پیمانکار اسععععععظ در حایل که مدل سععععععامقه خرویحم مت اوت اسععععععظ،  سععععععامقهاز مدل  چون سععععععاخظل مد

 ن ا   طرا  اسظ. 

 (Asset Management)  مدیریت دارای   .42

   ها  برداری از تأسععععععععن ععععععععات و دارا    مه سععععععععن ععععععععتم مدی  ظ سععععععععازمان، هاملیت ا   برای نگ داری و ب ره BIM که ما اسععععععععت اده از رایندیف

ات ه لند که ماید ح ظ و ارتقاء داده  مدل ارا   های موجود درد .افزاید ر ر یک، سن تم ها، محیط اطراف و تج یر شامل ساختمان فیر

یمیمیا فرایند مه تحا . وند ش ر برنامه ر زی کوتاه مدت و ملند کمک  گیر   کند. های مایل و همچنور

 ه  نه های تزییر یا ارتقاء دارا   های سعععععاختما ر  BIM در سعععععامقههای موجود در مدل مدی  ظ دارا   ما اسعععععت اده از داده
ر و  برای ت یور

 د. مالیات دارا   ها است اده   شو همچون ه  نه های جداگانه  سایر 

 (Space Management and Tracking)  دیریت فضا و ردیای  م  .43

 است اده   شود. تخحی ، مدی  ظ و ردیا م فضاهای کاری برای   BIMن از که در آاسظ  رایندی ف

  (Maintenance & Repair Information)  عات تعمت  و نگهداریاطال  .44

 اجزای مختلف دارا   در مدل است اده   شود. ات ت میر  اطالعات برای جما آوری و نگ داری ی اسظ کهفرایند

ونییک در همه  ند و  اطالعات از زما ر که بوجود   آیند محورت ال ی   . دسی   ه لند در  مدل هرار   گیر

 اسظ. کتامخانه مححول ساده ت  ا روش برای جما آوری ایا اطالعات 
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 Facility Management)  متتتتتتتدیتتتتتتریتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاختتتتتتتتتتتتتته هتتتتتتتا  مستتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتنتتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازی .45
Documentation) 

 م بو  مه مدی  ظ ساخته ها نگ داری و تگادل   شود. داده های مدل که در   اسظ رایندیف

 شد. شامل اجزاء مت ر و گرافییک ماتگادل ماید ایا 

 .نگ داری آن اسظ ت یه، دسته بندی و  وس ظ داده های    یالت واز ته مه توانا   سازمان در 

انه نگهداری تعمت  و  .46  (Preventative Maintenance Scheduling)پنصگیر

، و سعکه در آن اسعظ  رایندی ف ات خدمظ مه سعاختمان  مکانییک، برق، لوله کرعر ر ه( و تج یر اختار سعاختمان  دیوار، کف، سعقف و غیر

ه( در طول عمر عملیا    ات و نگ دغیر د و برنامه ر زی ت میر د. آن ا، در یک مدل جاما هرار   گیر انه روی آن هرار   گیر  اری پنصگیر

ات انرژی را کاهش داده و مه طور کن ه  نه های  یک برنامه ت میر و نگ داری موفق، عمل رد سععععععععععععععععاختمان را ب اود مخصععععععععععععععععیده، ت میر

 .نگ داری را کاهش   دهد

 (Disaster and Emergency Planning)  اضطراری حادثه و موارد برنامه ریزی  .47

ه  که  اسظ فرایندی  را فراهم   کند. ااسخ دهنده های اورژانر مه اطالعات محرا ر ساختمان در آن دسی 

ر در ما ش یه سازی حادثه در مدل، امکان برره جنگه های مختلف کاربری مناسب وجود دارد.   همچنور

ه اطالعات اسععتاتیک سععاختمان ارائه   شععود، در حایل ک (BAS) اطالعات پی ای سععاختمان توسععط یک سععن ععتم اتوماسععیون سععاختمان

ات، در ر  .هرار دارند BIM مانند ط   های طگقات و ط   های کن تج یر

مرتگط ایا دو سن تم ما است اده از یک اتحال بن یم یااارچه   شوند و ااسخ دهنده های اپطراری   توانند مه یک سن تم کن 

های مماا مه ایا منطقه و  اپععطراری وپعع یظهادر خواهد بود مه وپععی  جا   که  BAS ما BIMشععوند.  درسععاختمان هرار دارد، م ععیر

ات یا مواد مرصر درون ساختمان را نصان دهند ر  .هر تج یر

 (Security & Key Management) داری و کلید یمن  دیریت ام .48

 ی اسظ که در آن از مدل برای شناسا   م ائل ایم ر و ت   ف راه حل برای آن ا است اده   شود. فرایند

ر پوشش دهد. ا  تردد و کلید داری در دارا   را نیر
 یا فرایند   تواند م ائل م بو  مه ایم ر

 (Communication Management)   ات مدیریت ارتباط  .49

 ب اود آن است اده کرد. طات مخش های مختلف دارا   و ادر ایا فرایند   توان از مدل سه م دی برای مدل سازی ارتگ

 ما ش یه سازی ارتگاطات، امکان برره گ  نه های مختلف و انتخاب ب ی  ا گ  نه وجود دارد. 

د.   ارتگطات از ط  ق مدل سه م دی صورت   گیر
 اطالع رسا ر

  مست   .50
 (Way Finding)  یافیر

ظ. شعناسعا   م عیر شعامل اسع مخش های مختلف دارا   سعن عات یا أشعناسعا   م عیر ت ج ظبرای کمک مه افراد  مدل رایند اسعت اده ازف

ر یک حرکظ   دهند و از مکا ر مه مکان دیگر   روند  .همه راه ها   اسظ که در آن مردم  و حیوانات( خود را در فضای فیر

 




