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  چكيده

باشد. با توجه  یم لیدر آن دخ یادیز اریعوامل بس ،یاتیبودن از نظر عمل یتخصص لیبه دل یو درمان یبهداشت یها پروژه

نوع از پروژه ها  نیدهد. ا یها به خود اختصاص م مارستانیا بوزارت بهداشت ر یپروژه ها یسهم عمران تیاکثر نکهیبه ا

. با در نظر ردیپذ یانجام م یاتیمرحله فاز عمل نیشکست کار در اول اختارس میبرخوردار هستند. ترس یا ژهیو تیاز اهم

 یساز ادهیو پ میباشد، ترس یم گرید یپروژه ها ریمتفاوت از سا یمارستانیب یپروژه ها یعوامل اجرائ نکهیگرفتن ا

در AHP  کیتکن او ب WBS ییمقاله به روش استقرا نیباشد. در ا یپروژه ها متفاوت م نیساختار شکست کار در ا

. رفتیدر سه مرحله انجام پذ یو درمان یبهداشت یآن  در پروژه ها یساز ادهیپروژه شرح داده شد. سپس پ اتیچرخه ح

 .قرار داده شد لیاطالعات ساختمان مورد تحل یهارم مدل سازدر بعد چ میترس یبرا WBS یسپس ساختار درخت

 ساختار شکست کار  –بعد چهارم مدل سازی ساختمان  -پروژه های بیمارستانی -مدیریت پروژه کليدي: هايواژه

 

 مقدمه

 در اولین فاز برنامه عملیاتی، برنامه دهی فعالیت ،فازهای برنامه ریزی و قبل از  طراحی درپروژه پس از

. )1(ترسیم می شود 1WBS های پروژه به صورت مجزا در شبکه تعیین فعالیت موسوم به ساختار شکست کار

که وظایف هر یک از تخصص ها در این شبکه  به صورت تعیین شده می باشد که برنامه ریزی مدیریت پروژه 

جایگاه ساختاری هر یک از این تخصص ها به  .(2)و ساخت سپس بر اساس این ساختار اعمال می شود 

صورت ویژه، تعامل این تخصص ها را در شبکه تعیین فعالیت ها مشخص می کند  . پروژه های درمانی بنا به 

تخصصی بودن از حیث  عملکرد ، کنترل عفونت و طراحی برای طیف وسیعی از  افراد با درجه سالمت و 

و یک طراحی مطلوب حضور متخصصین را در حوزه متنوع سالمت  (3)داضطراب می تواند بسیار متفاوت باش

 را در پروژه طلب می نماید. 

                                                 
1 Work-Breakdown Structure 
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 تعاریف :

 ساختار شكست کار:

یک شبیه سازی از پروژه می باشد که در آن با تجزیه کردن مرحله به مرحله ساختار پروژه به سمت   

این شبیه سازی بایستی  روژه پیش می رود.جزئیات مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و کنترل بر روی روند پ

شامل تمامی جزئیات مورد نیاز برای تحلیل نهایی و تمام فعالیت های عملکردی که بایستی در پروژه انجام 

در راستای برقراری ارتباط بین حوزه و تحویل پروژه مورد استفاده قرار می گیرد و WBS .(2)شود می باشد 

تمام کسانی که از تصمیم گیرنده گان پروژه هستند قادر خواهند بود که دید و درک گسترده از پروژه داشته 

کمیل پروژه به پایان و  فعالیت در نهایت و به احتمال زیاد با شناسایی تمامی اقدامات الزم برای ت. (4)باشند 

 (1)خواهد 

 :2BIMمدل سازي اطالعات ساختمان

یک شبیه سازی دیجتال از ویژگی های فیزیکی ، عملکردی و مفهومی در بنا را با به اشتراک گذاشتن 

اطالعات در مورد ساختمان می باشد که پایه قابل اعتماد برای تصمیم گیری در طول چرخه حیات پروژه و 

 .(5)پس از آن خواهد بود.

WBS  در پروژه هاي درمانی 

بناهای درمانی بنا به اینکه طیف بسیار وسیع تر و در حالت های روحی ویژه را در خود پذیرا می باشد و بنا 

به عملکردش در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تفاوت های قابل مالحظه ای در تعریف پروژه بنا را دارا می 

احی و اجرائی آن لذا متخصصین در حوزه های پزشکی و مهندسی پزشکی در تیم برنامه ریزی، طر (6)باشد

 (7) . نقش ایفأ می نمایند

 روش تحقیق 

                                                 
2 Building Information Modiling  
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در پروژه به صورت مرحله به مرحله و تا جزء ترین فعالیت می باشد که به صورت ساختار  WBSنحوه ترسیم 

 مند از الگوی منطقی پایین مطابقت می نمایید:

 .(8)ژه به طور منطقی و فعال دید کامل از برنامه ریزی داشته باشند  کل تیم پرو -1

 .(9)ام کار در پروژهجمع آوری اطالعات در مورد نحوه انج -2

 .(10)سازماندهی و تجزیه فعالیت ها به کوچکترین جزء قابل کنترل جهت تسهیل در انجام پروژه  -3

در پروژه های درمانی با تخصیص WBS می باشد . WBSبخش کلید در برنامه ریزی طراحی بناهای درمانی 

فعالیت های برای هر فرد در پروژه عمل می نمایید و در هر بخش به منظور کنترل کردن و سازماندهی اجزأ 

 (11)وظایف برای هر فعالیت مورد تخصیص می باشد 

 

 ساختار گام به گام ترسيم ساختار شكست کار در پروژه هاي ساختمانی  6-1شكل 

 مرحله اول :

منسجم در پروژه بناهای درمانی با تعریف حوزه فعالیت هر یک از گروه های اصلی فعالیت که  WBSترسیم 

ه هر یک از این شامل برنامه ریز، طراح، محاسب و مشاوران می باشد تقسیم بندی می شوند که فعالیت ها ب

 .(12)سر گروه ها تجزیه می شوند

 مرحله دوم : 

 

مشخص کردن فعالیت ها 

 کلی 

 

 جمع آوری اطالعات 

 

 تجزیه فعالیت ها 

 اهداف

 فهرست جامع فعاليت هاي پروژه را تعریف کنيد

 ااهداف 

 شرح فعاليت

 توالی فعاليت

 برآورد طول مدت

 برآورد منابع

 شناستایی محدودیت ها

 

 اهداف 

یكپارجه سازي ليست کامل و تجزیه شده 

از فعاليتهاي پروژه، وابستگی ها، 

محدودیت ها جهت بازنگري کامل زمان 

 بندي براي اتمام پروژه.
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با توجه به متغییر های که هر پروژه را تحت تأثیر قرار می دهند اطالعات مربوط آن پروژه اختصاصی می 

در زیر  WBSگردد لذا هر پروژه به صورت منحصر به فرد اطالعات مربوط به خود را دارا می باشد و ساختار 

پروژه می باشد لذا ساختار شکست کار برای  گروه ها که نشان دهنده هر فعالیت می باشد منحصر به همان

پروژه های درمانی در جمع آوری اطالعات پروژه در این مرحله به صورت تخصصی در می آئید و در چهار 

سرگروه اصلی تخصص های درمانی قرار داده می شوند و در ترسیم فعالیت ها الزامات عملکردی و کنترل 

 .(2)عفونت گنجانده می شوند

 مرحله سوم : 

در این مرحله برای ترسیم یک الگو ترسیمی صحیح اطالعات به منظور برنامه ریزی و برنامه دهی منسجم 

مورد استنباط می باشد که به این منظور اطالعات سازمان دهندی شده به صورت ساختار یافته و مرحله به 

صورت ساختار یافته مشخص می گردد که  مرحله در پروژه اعمال می شود و سپس در تعامل با آن وظایف به

در حالت کلی درختچه آن به صورت شماره گذاری در ساختار گام به گام در این درختچه تا ریزترین جزء 

فعالیت قابل اجرا مورد نظر می باشد که این مراحل به صورت شماره گذاری شد و کد بندی در کل ساختار 

 .(12)مورد نظر می باشد 
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 در پروژه هاي ساختمانی   wbsمراحل گام به گام ترسيم شبكه 1نمودار 
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 بحث:

BIM  :در پروژه هاي درمانی 

وم تکامل در  کیفیت آن بهتر از قابلیت و تکامل آن را مشروح نماییم. که مفه BIMبرای درک صحیح از 

 (13)در تکرارپذیری در ارتباط بوده است.  BIMبه نحوه مطلوبی با قابلیت 

 در سه بخش قابل تفکیک می باشد : BIMقابلیت های 

 مدل سازی شی گرا  -یک

 مدل سازی یک پارچه –دو 

 مدل سازی در ساختار شبکه منسجم  –سه 

با مطالعه مروری و دسته بندی شده ترسیم پالن در دو بعد و پس از آن با ورود ماشین های هوشمند 

پالن ها در سه بعد تصویر شدند و  3CADه کمک به کامیپوتر کامپیوتر و استفاده از نرم افزاهای ترسیم ب

مجسم سازی آنان در تصاویر شبیه سازی شده واقعی امکان پذیر شد و با ورود مفهوم شی گرا به زبان های 

برنامه نویسی کامپیوتری مجموعه اطالعات ساختمان برای دسته وسیعی از تصمیم گیرنده گان به صورت 

تکامل یافتند. و به صورت مروی   BIMمکان پذیر شد و پس از آن بعدهای مفهومی در منسجم و یک پارچه ا

 این بعدها مورد بررسی قرار داده می شوند.

BIM .در بعد سوم شامل گام بندی شبیه سازی تجسمی 

که به در فاز زمان بندی پروژه کار کرد دارد که جهت تهیه ترسیم شبکه فعالیت مورد  BIMبعد چهارم 

 اده قرار می گیرد استف

 بعد پنجم شامل برآورد و محاسبه فاکتورهای همانند هزیینه و سایر مواردی که باید مورد محاسبه قرار گیرد.

                                                 
3 Computer-Aided Design 
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بعد ششم به بررسی پایداری عناصری که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد که شامل آنالیز انرژی و 

ها زودتر از ساخت انجام شده و در تمام طول عمر سازه نیز لها، ساهای داراییتاریخچه هزینهنور می باشد 

 .یابدتوسعه می

های موجود توان محاسبه کرد در چه هنگام تعمیرات غیراقتصادی بوده و یا سیستمبعدی میدر مدل شش

یت کند که مدیرای را عرضه میگیرانه، مزایای برجستهریزی شده و پیشناکارآمد است. این رویکرد برنامه

آل اطالعاتی باید در طول مراحل مختلف بروزرسانی شده و توسعه ها تنها بخشی از آن است. مدل ایدههزینه

های کاربردی زیادی را در مدل اطالعاتی بارگذاری نمود تا بدین وسیله از فرآیند تصمیم توان دادهیابد. می

 .گیری مطلوبتری بهره جست

ریت تعمیر و نگهداشت پرداخته می شود که بعد از بهره برداری پروژه در بعد هفتم در این بعد به بررسی مدی

 چرخه حیات ساختمان نقش ایفاء می نمایید.

 BIMهمچنان در حال تکامل می باشد اما با توجه به دیاگرام زیر  BIMپس در کل با توجه به اینکه مفهوم 

 در حوزه زیر در حال تکامل می باشد.
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 عملكردهاي مدل سازي اطالعات ساختمان -1 اگرامید
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 ر کاهش هزینه هاي پروژه:د  BIMاستفاده از 

در حال توسعه و تکامل می باشد و نمی توان حتی تعریف ثابتی از مفهوم آن ارائه  BIMبا اینکه مفهوم 

که در ارتباط با  BIMداد اما متدهای آنالیزی زیاد به آن اضافه شده است که می تواند در بعد چهارم و پنجم 

، 4ی باشد که این متدها شامل روش بهره برداری از دست رفتهپروژه و هزینه های آن می باشد در تعامل م

که میزان  7و همچنین مدل سازی دینامیکی سیستم 6، مدل سازی ارزش کسب شده5تجزیه و تحلیل زمانی

و در یک تحقیق  .(15)(14)کمی آن در روند سوق دهی به سمت بهینه کردن هزینه ها پروژه دخیل می باشد

 2014% در سال  17برای کاهش هزینه های عملیاتی حدود   BIMدر بریتانیا نشان می دهد استفاده از 

حدود هشت میلیون دالر کاهش  8و تنها در یک مورد دیگر در فرودگاه بین اللملی سان دیاگو )16(بوده است

 را به این صورت گزارش داده اند :   BIMهزینه عملیاتی را در بر داشته که نتایج استفاده از 

 بهبود نتایج فرآیند پروژه  -

 یک پارچه سازی ارتباطات بین بخش های مختلف  -

 .(17)بهبود بهره وری  -

 2017در روند پروژه بوده در سال  BIMر گزارشی که از پرسشنامه به مضمون قابلیت های و همچنین د

شرکت های اعالم کرده اند که از  %54انتشار یافته است حدود  9NBSاز انجمن ملی متخصصان ساختمان

یریت در مد  BIMاعالم نموده اند که از دانش  %4در پروژه بهره برده اند که تنها  BIMمدل سازی های 

میزان شرکتهای که  2013تا  2010پروژه مطلع نیستند و این گزارش می افزاید تنها در فاصله بین سالهای 

 . (18)استفاده نموده اند به حدود سه برابر رسیده است  BIMدر پروژه های خود از 

                                                 
4 lost productivity method 
5 baseline productivity analysis 
6 earned value analysis 
7 system dynamic modeling 
8 San Diego International Airport 
9 National Building Specification 
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و همچنین گزارش های متنوع دیگر راجع به مزایای کاهش هزینه های ساخت وجود دارد که به طور 

دالر در بخش پروژه های بهداشتی و  350ویژه در یالت متحده امریکا در وزارت بهداشت این کشور حدود 

. و همچنین در گزارشات (19)صرفه جویی شده است  BIM ره گیری از هزینه با به 2011درمانی در سال 

رسیده است در پروژه بیمارستان سازی  10NHSبنگاهای غیره دولتی که به تأیید سرویس سالمت انگلستان 

Merseyside  درصد رسیده بود و زمان صرفه جویی در مسیر  70تا  60دور ریز ضایعات ساختمانی به حدود

کوتاه شدن بود و مسیرهای بحرانی در سیستم درصد قابل  80تا  75حدود  11CPMبحرانی شبکه فعالیت ها 

ماه زود تر از فاز برنامه ریزی  6های پیچیده قابل حل شدن بود و همچنین ساختمان اصلی بیمارستان حدود 

 .(20)شده افتتاح شد 

یکی از مهم ترین منابع تصمیم گیری در هر مرحله از پروژه، در دسترس بودن داده های کمی و کیفی 

توانسته حجم وسیعی از این داده ها را انسجام یافته و یکپارچه در اختیار مدیران  BIMپروژه می باشد که 

اده می تواند در کل سطوح پروژه در تعامل باشد و به طوری که پروژه قرار دهد و تغییر در هر یک از این د

داده های پروژه به صورت ساختار یافته ای در هر سطح تغییر پیدا نمایید در کل پروژه تغییر ایجاد خواهد 

 نمود.

 BIM :در مدیریت پروژه 

و شکست در ها ارزیابی میشود ترین عامل موفقیت یا شکست پروژهون شک مدیریت پروژه مهمبد 

هنگامی در دست مدیریت پروژه به معنای شکست در پروژه است. به همین ترتیب اگر اطالعات دقیق و به

 سازیگیری، برنامه ریزی و کنترل دچار خطا خواهند شد. پیادهمدیران پروژه نباشد آنها در زمان تصمیم

BIM باشد بلکه اساساً فرآیندهای مدیریت پروژه  ها میتواند نه تنها کمک شایانی برای مدیران پروژهدر پروژه

در کارگاه های ساختمانی میتوان از مدل و اطالعات آن برای افزایش  BIM را دستخوش تحول نماید.با حضور

 .ها و تداخالت پروژه بهره بردسرعت و کیفیت، کاهش هزینه

                                                 
10 The National Health Service is the publicly funded national healthcare system for England 
11 critical path method 
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BIM  در کاهش هزینه هاي ساخت 

چه از فاز برنامه ریزی ) مرحله اولیه چرخه پروژه ( به آن سو، میزان در پروژه های ساختمانی هر 

که در نمودار زیر مقایسه هزینه و امکان اثرگذاری  .(21)تغییرات در پروژه با هزینه بیشتری انجام می پذیرید

اصالحات طرح در طول زمان پروژه ترسیم شده است. بهینه ترین حالت برای مدیریت هزینه ها در مرحله 

برنامه ریزی انجام می شود. در فرآیند ساختارمندی شده در فاز طراحی پالن های دو بعدی و به صورت فاز 

. که فرآیند کار به صورت گام به گام بوده یعنی (21)م اجرائی تحویل داده می شوندبندی شده تکمیل و به تی

ان فرآیند دیگری را شروع نمود اما در هنگامی که در فرآیند در هر مرحله از تا تکمیل یک فرآیند نمی تو

فازهای فازهای طراحی و یا عملیاتی اصالحاتی در برنامه صورت بپذیرد کل ساختار دوباره مجبور به بازسازی 

آیند سنتی و با این اصالح خواهد بود و هزینه بر خواهد بود و کل فرآیند مدیریت پروژه از دو دیدگاه در فر

  .قابل مقایسه می باشند BIMفرآیند 

1 
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 )عملیاتی() برپایی کارگاه( )آماده سازی(  ) محاسبات( )طراحی() مطالعات طرح()امکان سنجی(    

ی 
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 گ
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 زمان

یعملکرد یها تیها و قابل نهیهز ریتأث ییتوانا  

یطراح راتییتغ نهیهز  

یسنت یروند طراح  

یشنهادیپ یطراح ندیفرا  
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 BIM in Healthcareمرجع کتاب  -مقایسه هزینه و امكان اثرگذاري اصالحات طرح در طول زمان پروژه -1شكل 

Infrastructure  نویسنده :  – 69صفحهMichael Phiri 

کل فعالیت به صورت توالی و مرحله به مرحله انجام می همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود که 

پذیرد هزینه اصالحات در فاز طراحی و محاسبه به حالت بشینه در می آئید که مجموع هزینه های اصالحات 

 .(22)را در این مرحله و امکان تأثیر گذاری هزینه و عملکرد را در تقابل قرار می دهد

چهارم و قبل از که در دو بعد چهارم و پنجم انجام می شود که در بعد  BIMدر مدیریت پروژه با رویکرد 

فاز عملیاتی متخصصان با ارائه دانش و تجربه ی خود اطالعات خود را به پروژه اضافه می نمایند و برای 

کنترل هزینه و قابیلت ساخت پروژه، معمار و مدیر ساخت چگونگی ایجاد استاد ساخت را واکاوی می 

رآیند به معنی رسیدن به یک سیستم تحویل یکپارچه در پروژه می باشد که اطالعات را . این ف(19)نمایند

برای تصمیم گیرنده گان به صورت منجسم و یکپارچه به اشتراک می گذارد. در واقع این هماهنگ سازی 

 اطالعات موجب صرفه جویی در پروژه در هزینه اصالحات در پروژه می شود.

گروه های متفاوت تصمیم گیرنده در پروژه در هر فاز از چرخه حیات  BIMدر در رویکرد مدیریت پروژه 

پروژه در یک پالتفورم مشترک به اطالعات یکپارچه سازی شده همزمان دسترسی دارند و هر نوع ناهماهنگی 

در طراحی در فاز طراحی و محاسبه در بهینه ترین حالت زمانی و به صورت هماهنگی تغییرات در کل پالن 

ا اعمال می شود که در هنگام بازبینی با حذف بسیازی از مشکالت و صرفه جویی در زمان و هزینه انجام ه

می شود. که تداخالتی که تیم های طراحی و محاسباتی در طرح به وجود را در مرحله بازبینی نه به صورت 

 : (19)ملگام به گام بلکه به صورت یکپارچه می توانند حذف نمایند انواع تداخالت شا

 نرم  -1

 سخت   -2

 انجام کار   -3
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BIMپروژه اتيدر مراحل مختلف چرخه ح: 

 :فاز امكان سنجی و برنامه ریزي  -1

 یتیفیو ک یبودن انجام پروژه با الزامات عملکرد ریامکانپذ نیی: تعهیاول یو طراح یسنج امکانفاز   

قابل توجه است. وجود  تیاهم یدارا ،یاز آغاز طراح شیپ ،ینهایو هز یزمان تیمحدود تیعار مورد نظر و

 ییاز ارزش به سزا ده،یمرتبط گرد ینهایداده هز گاهیپا کیپروژه که به  یینها از محصول یبیمدل تقر کی

 .باشدیکارفرما برخوردار م یبرا

پروژه، با استفاده  هیدر مراحل اول یختلف طراحم یها نهیگز یابیساختمان: ارز تیفیبهبود عملکرد و ک 

 محصول پروژه را به دنبال خواهد داشت. تیفیک ،یساز هیشبو لیتحل یاز ابزارها

در  کپارچهی ی: استفاده از روش اجرا 12IPD کپارچهی یاجرا یبا استفاده از روشها یهمکار شیافزا 

دارد. از  یاریبس یایپروژه، مزا میتوسط ت ژهپرو اتیح در طول چرخهBIMی فناوری ریها، و بکارگ پروژه

حاصل از آن  راتیو تاخ یپروژه، کاهش ارتباطات کاغذ میت توسط ابعاد پروژه هیدرک بهتر کل ایمزا نیجمله ا

 نام برد. توانیرا م

 :یطراحفاز  -2 

مختلف  فعاننیارتباط موثر با ذ BIM ،تیقابل نیپروژه: ا ییاز طرح در مراحل ابتدا قیدق یبصر شینما 

خواهد  یشنهادیپ یاز طرحها یقتریبه عنوان مثال کارفرما، شناخت دق کندیم فراهم در پروژه را ریدرگ

 برخوردار است. ینسبت به روش سنت یاز دقت باالتر BIM، یفناورطرح با استفاده از یبصر شیداشت.نما

 لیعضو در طرح، به دل کی در مشخصات ریی: در صورت تغرییتغ جادیاصالح خودکار طرح در صورت ا 

 .ابدییم میتعم زیوابسته به آن عضو ن یاجزا ریبه سا رییتغ نیابودن اعضا، کیپارامتر

 مدل، کی: استخراج نقشه از یدر هر مقطع از طراح ،یاز مدل مجاز قیدق یدوبعد ینقشه ها جادیا تیقابل 

BIM کاهش خواهد داد. یه شکل قابل توجهرا ب یتخصص یگروهها هیکل یها برا نقشه دیدر تول خطازمان و 

                                                 
12 integrated project delivery 
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مختلف  یکارگروهها BIM،ی: استفاده از فناوریطراح یمختلف از ابتدا یطراح یگروهها یهمکار امکان

به  یطراح یگروهها ی. همکاردینمایم لی( به صورت همزمان را تسهساتیو تاس ،سازه،ی)معماریطراح

به صرف زمان  ازین نیدهتر خواهد بود. همچنسا اریبس ،یسنت یروشها با سهیدر مقاBIMواسطه مدل،

 BIM با استفاده از ، گرید یخواهد داد از سو کاهش را یطراح یروش، خطاها نیبه ا یدارد. طراح یکمتر

 نمود. ارزشی از طرح، مهندس ییهایبخش تیو تثب لیاز تکم شیطرح را پ توانیم

هدف  نیا یبا روش سنت سهیکارفرما: در مقا یاه از تطابق طرح با خواسته نانیروند حصول اطم یساز ساده 

 .اند شده انیب یها به صورت کم خواسته نیکه ا یخصوصا زمان شود،یم آسانتر حاصل

ستیابی دمجازی به هنگام از پروژه،  پروژه: با وجود مدل شده در طول حیات اعمال کنترل بهتر بر هزینه تمام

های مختلف  گزینه BIMگیری از  ارائه شده: با بهره بهبود کیفیت طرح .تسهیل شده است به این هدف

به سرعت صورت میگیرند و عملکرد ساختمان ارزیابی  سازیها طراحی به سادگی تحلیل میگردد. شبیه

 .میشود ترین گزینه طراحی برگزیده میگردد. در نهایت بهترین و خالقانه

مجازی  تی: با ایجاد ارتباط میان مدلنسبت به روشهای سن BIMتسهیل طراحی پایدار، با استفاده از 

 .ابزارهای تحلیل انرژی، ارزیابی عملکرد انرژی، در مراحل اولیه طراحی ممکن میشود محصول پروژه و

افزایش سرعت و اثربخشی فرایندها: در این ساختار اطالعات بسیار سادهتر از روشهای سنتی به اشتراک 

 .رد استفاده قرار میگیردتغییر مییابد و بار دیگر مو گذاشته شده،

 :فاز عملياتی -3

 : وجود دادهساخته شیپ یساخت اجزا ندیفرا ونیشده جهت اتوماس یاستفاده از مدل طراح تیقابل 

 شیپ یاجزا یبند ساخت و سرهم ندیفرآ ونیکامل، امکان اتوماس اتیبا جزئ ساختمان ازتمام تالیجید یها

 .آوردی را فراهم م ساخته
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 یدر طراح رییجادتغینسبت به ا عیعکسالعمل سر یدارا BIM در طرح: مدل، راتییتغ جادیا لیتسه 

موجود در مدل، به صورت  کیاز بخشها بر اساس قواعد پارامتر یبرخ ،یدر طراح رییتغ جادیا است. در صورت

 است. صیتداخالت، قابل تشخ ییو شناسا یبه صورت بصر ر،ییحاصل از تغ راثراتی. ساکنندیم رییخودکار تغ

و رفع تعداد  یبه صورت کامل در مرحله طراح یمجاز ساخت: با توجه به ساخت مدل تیفیک شیافزا 

و در  دیآی به وجود م تر نقصی ب یجا افتاده و تداخالت، امکان ساخت و ساز موارد از خطاها، یقابل توجه

 .ابدی یکاهش م یو دعاو نهیحال زمان، هز نیع

روند ساخت و  یساز هیپروژه با استفاده از شب یزمان یزیر برنامهطرح و  نیب یهماهنگ شیافزا 

 بهبود برنامه. یها فرصت ای و یمشکالت احتمال ییشناسا

 انیم قیدق یهماهنگ ازمندیناب، ن ساخت یناب: روشها ساخت یکارآمدتر روشها یریامکان بکارگ 

در زمان وجود منابع در کارگاه  تهایعالف یاز اجرا نانیجزء، جهت حصول اطم مانکارانیپ و یعموم مانکاریپ

. به ابدی یمصالح در کارگاه کاهش م یبه موجود ازیو ن دهیحداقل رس به تلف شده یتالشها ن،یاست. بنابرا

بهبود  نهیهر بخش از کار، زم یبرا ازیو منابع مورد ن یطراح از قیمدل دق کی نیدر تام BIMیت قابل لیدل

از حضور به هنگام افراد،  نانیاطم نیهمچن.گرددیجزء فراهم م مانکارانیپ کاری و زمانبند یزیر برنامه

  .ابدییم شیو مصالح در کارگاه افزا زاتیتجه

 .ریمقاد قیو ساخت به واسطه ارائه دق یتدارکات با طراح انیم یهماهنگ شیافزا

 :فاز بهره برداري -4

 از آن. یو بهرهبردار تیریبهبود مد نیپروژه به کارفرما و همچن لیو تحو یانداز بهبود روند راه 

اطالعات  ری: اطالعات مربوط به الزامات، طرح، اجرا و ساپروژه اتیح ها در چرخه داده یحفظ تمام 

 .باشدیپروژه قابل استفاده م تیریمدشده در مدل، در رهیذخ

 یکل سکیر کاهش گر،یکدیها با  پروژه میارتباط موثر ت شیشامل افزا BIMیایمزا یبند جمع کی در

نشده  ینیب شیکاهش اتفاقات پ ،یور بهره شیافزا BIMمختلف با استفاده از  یقراردادهای در ساختارها
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 یکل ریتصو اندنینما م،یت کنندهی قو ،یکپارچگیدر اجرا،  عیبازخورد ،تسر شیکاهش اتالف، افزا ،یمنف

 ،یور بهره شی،افزا یبصر شینما ،یکار دوباره ،کاهشیتوال نیی،تعیبند و اصالح برنامه زمان جادیپروژه، ا

 حیو تسط صی،تخص یکیزیف تداخالت و رفع ییشناسا ،یمهندس ،یپروژه، ارتباطات، طراح نهیهز تیریمد

 یو نگهدار ریتعم ر،ییتغ کاهش دستورات ،یمنیا شیافزا  13RFIاطالعات یکاهش درخواستها ،یانسان یروین

 .باشد یم یانداز راه نهیساخت، هز مدارک چون ،یساز هیشب ت،یفیک شیافزا ،یساختگ شیساختمان، پ

 

 در مدیریت پروژه  BIMکاربردهاي  2 اگرامید

 نتایج

 در پروژه هاي درمانی  BIMپياده سازي 

معماری بیمارستان مانند هر بنای عملکرد گرا دیگری از پاردایم طراحی فضای سرویس گیرنده و 

آن منحصر به وضعیت سرویس آن مربوط می باشد پروژه یت می نماید لذا طراحی عسرویس دهند طب

                                                 
13 request for information 
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بیمارستان سازی نیز مانند هر پروژه دیگه منحصر به فرد می باشد. و چون سرویس های ارائه شده در آن با 

بحث سالمت جسمی و ذهنی افراد مرتبط می باشد تخصصی های حوزه سالمت و مهندسی تجهیزات 

وژه نقش مشارکت می نمایند و همچنین عناصر معماری، پزشکی در مراحل مختلف چرخه حیات پر

تأسیساتی و تجهیزاتی یک بیمارستان خاص همان پروژه می باشد و الزامات آن مورد حائز اهمیت تر می 

باشد لذا چون در پروژه های بیمارستانی هر یک از تجهیزات پزشکی و تأسیساتی در روند طراحی و 

لذا حضور متخصصان و درک درست و سه بعدی از الزامات فضایی را  محاسباتی پروژه تأثیر می گذارند

 مطالبه می نمایید. لذا هر پروژه بیمارستانی در مقایسه با دیگر بناها از این حیث قابل تفکیک می باشند:

 لوله کشی گازهای طبی  -

 تجهیزات تشخیصی و درمانی  -

 سرویس های دائمی  -

 کنترل عفونت  -

 گردش فضایی  -

 افراد ناتوان طراحی برای  -

لذا در هر پروژه درمانی حضور متخصصان حوزه سالمت و تجهیزات پزشکی جهت بررسی روند صحیح 

پروژه همراه با دیگر تیم طراحی و فنی در چرخه عمر پروژه مورد تأیید می باشد و چون این افراد خوانش 

حائز اهمیت و لذا چون تیم   BIMم درستی از اسناد فنی ندارند مداخالت این مشاورین می تواند در بعد سو

بسیار بزرگی از تصمیم گیرنده گان در یک پروژه درمانی حضور دارند مداخالت آن در اسناد طراحی مشهود 

می باشد و با تکنیک کشف مداخالت در یک پالتفورم منسجم و یکپارچه در یک بازه زمانی به صورت 

 مشترک حل گردد. 
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ر بخش های مراقبتی، تشخیصی و اتاق عمل در سسیتم تهویه مقدار همچنین به علت کنترل عفونت د

محاسبه آن و الزامات آن تابع مقررات کنترل عفونت برای آن فضا می باشد و به طور  14HVACگردش هوا 

مسیر  VC15مثال در فضاهای که احتیاج به کنترل عفونت در آن بخش می باشد با استفاده واقعیت مجازی

ورود هوا را برای متخصصین کنترل شبیه سازی و تداخل آن را برای سایر متخصصین فنی عبور تخلیه هوا و 

 اعمال نمود.

 در پروژه هاي بيمارستانی در ایران  BIMترسيم فاز زمان بندي پروژه درمانی بر روي  

اشتی در کشور ایران به منظور هماهنگی و وحدت رویه و انسجام در روند تهیه اسناد فنی پروژه های بهد

قانون برنامه توسعه کشور فاز بندی پروژه ها  215الحاقی و ماده  23و درمانی و بر طبق دستور العمل ماده 

پروژه  WBSدر مراحل مختلف پروژه به صورت جدوال شماره به دستگاه های زی ربط ابالغ شده است. و 

 های بهداشتی و درمانی بر طبق آن ترسیم می شود.

العات پیدایش طرح شامل مطالعات ضرورت، اجرأ و مکان یابی اولیه طرح ) مط )فاز صفر( سطح یک

 امکان سنجی اولیه(

مطالعات طرح مفهومی و پایه طرح از جمله تهیه مطالعات توجیهی اقتصادی،  سطح دو )فاز یک(

مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل ) امکان سنجی 

 نهایی(

مطالعات محاسبات مهندسی و فنی، تعیین دقیق محل اجرا، تعیین احجام کار و  سطح سه )فاز دو(

زمانبندی اجرای آن ها به تفکیک سال های اجرای طرح، بر اساس مطالعات سطح 

دوم، برآورد هزینه اجرای کار در طول سال های برنامه به قیمت ثابت سال 

 فایده نهایی طرح. –پیشنهاد طرح و مطالعات هزینه 

 سطح بندي کردن فاز مطالعاتی1ول جد

                                                 
14 heating, ventilation and air-conditioning 
15 virtual reality 
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اسناد پس از تهیه که در سطح یک و دو جهت تهیه تصویب طرح توسط کمیسیون موضوع این دستور 

 العمل، قابل انجام و ارائه خواهد بود.

 تأمین اعتبار طرح:

شروع سال خاتمه،  مشخصات اصلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شامل هدف طرح، سال

عالوه بر تغییرات فهارس بهأ و افزدون پروژه جدید، به  %15محل اجراء اعتبارات حجم طرح به میزان بیش از 

 منزله طرح جدید تلقی گردیده و با رعایت شرایط و مراحل طرح های جدید اقدام می گردد.

نی با ترکیب اعضای زیر مرجع بررسی موضوعات مربوط به این دستورالعمل در سطح ملی کمیسیو 

 می باشد:

 

پس از آن منشور پروژه تهیه می شود که شامل سال آغاز پروژه، منابع تأمین مالی، زمان بندی اولیه و 

زمان بهره برداری می باشد. لذا پس تهیه منشور پروژه سازمان مجری طرح های دولتی وزارت مسکن و 

کت مهندسی مشاور جهت بررسی و تهیه اسناد نهایی زمان شهرسازی اسناد منشور پروژه را در اختیار شر

 بندی پروژه می گذارد.
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