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معرفی کلی

ات رویکردی نوین به مدیریت پروژه های عمرانی مبتنی بر مدل سازی اطالع
و سایر تکنولوژی های نوین مطرح( BIM)ساخت 

دفتری،(PMBIM)شریفساختاطالعاتمدلسازیوپروژهمدیریتدفتر
کهاستشریفصنعتیدانشگاهصنعتباارتباطدفتروپژوهشیمعاونتذیل
تردفاین.استرسیدهثبتبهشریففنآوریخدماتمجتمعدر1398سالدر

مران،عمهندسیدانشکدهعلمیهیاتعضوالوانچی،امیندکترمدیریتتحت
گوهاالراهنماها،استانداردها،تهیهزمینهدرتخصصیصورتبهونمودهفعالیت

مدیریتمشاورهارائهوآموزشیدورههایبرگزاریکاربردی،ابزارهایو
آخرینبومیسازیرویبرPMBIMتمرکز.مینمایدفعالیتعمرانیپروژههای

ساختصنعتدرعمرانیپروژههایمدیریتحوزهدراستفادهمورددستاوردهای
ازپسسالهایدر.استکاربردیپژوهشهایودانشبرتکیهباکشورسازو

سازیبومیزمینهدرارزندهایگامهایاستتوانستهPMBIMتاسیس،
Building)ساختاطالعاتمدلسازیبرمبتنیعمرانیپروژههایمدیریت

information modelingیاBIM)ازعبارتنداقداماتاینازبرخی.بردارد:
کشورBIMچشماندازسندتدوینوتهیه•
BIMپیادهسازیدستورالعملهایتهیه•
عمرانیپروژههایدرBIMعملیپیادهسازی•
پروژهمدیریتدفتراستقراربومیمدلتهیه•
لتسهیجهتمحور-تکنولوژیوکاربردیابزارهایوالگوهامجموعهتهیه•

عمرانیپروژههایمدیریتفرآیند
جمعپژوهشوفعالیتمحلبهPMBIMهماکنونکهاستدلیلهمینبه

نرختاستوانستهواستشدهتبدیلساختمدیریتحوزهنخبگانازکثیری
.نمایدکسبمشتریانبهخودخدماتارائهدرصددرصدرضایت
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وهپروژمدیریتدفترفعالیتحوزه
شریفساختاطالعاتمدلسازی

(PMBIM)استانداردها،تهیه
وآموزشکاربردی،ابزارهایوالگوها
حوزهدرمشاورهخدماتارائه

اطالعاتمدلسازیوپروژهمدیریت
PMBIMرویکرد.میباشدساخت
پروژههایکارآمدمدیریتبرای

موجودخالءهایپرکردنعمرانی،
عمرانیپروژههایمدیریتحوزهدر

تخصصیوعلمیتوانبرتکیهبانیازموردبومیزیرساختهایایجادوکشور
.استکشوردرحوزهایننخبهپژوهشگران

3

همعرفی خدمات و محصوالت فناوران
BIMتوسعه مدل های 



بهترهماهنگیوهابرخوردتشخیص•

ارتباطوهمکاریبهبود•

بعدیسهمدلبرمبتنیهزینهبرآورد•

ساختازقبلپروژهسازیبصری•

پروژهشدهتمامهزینهوریسککاهش•

ریزیبرنامهوزمانبندیبهبود•

ساختگیپیشباوریبهرهافزایش•

سایتدربیشترایمنی•

کیفیتبااجرایوساخت•

تاسیساتمدیرتوپروژهتحویلتسهیل•

4

از(3D)گراشیبعدیسهسازیشبیهیک(BIM)ساختماناطالعاتسازیمدل
هبمختلفذینفعانبیننگهداریوساختطراحی،مراحلدرکهاستپروژهاجزای
ازقبلهاپروژهساختاطالعاتسازیمدلکمکبه.استشدهگذاشتهاشتراک
وهاناهماهنگیازبسیاریتامیشوندساختهمجازیطوربهفیزیکیساخت

.رودببینازآیند،وجودبهسازوساختفرآیندطولدراستممکنکهمشکالتی
:ازعبارتندBIMمزایایترینمهمازبرخی

هرهبباحوزهایندرپیشرونخبگانوپژوهشگرانازمتشکلPMBIMمدلسازیتیم
توسعههمچونخدماتیتااستآمادهدنیا،روزروشهایوافزارهانرمازگیری

وساختپروژههایازوسیعیطیفبهرامربوطهآموزشهایوBIMمدلهای
دهدارائهکشوردرساز



نمایشگاه مجازی مبتنی بر وب
درتکنولوژیپیشرفتبهتوجهباامروزه

مجازیمحیطهایهمچونمختلفحوزههای
(VE)متاورسو(Metaverse)همچنینو

وهوشمندگوشیهایازاستفادهافزایش
ازبسیاریمردم،عمومتوسطکامپیوترها
مجازیبسترهایدراکنونبشرفعالیتهای

ازیمجنمایشگاهراستاهمیندر.میشوندانجام
وهورنوظتکنولوژیهایازبهرهگیریبامیتواند
کی،فیزینمایشگاهمحدودیتهایکردنبرطرف

برایکارامدومناسبابزاریکعنوانبه
اهنمایشگ.شودشناختهکاروکسبصاحبان
فرمپلتیکدرکهاستآنالینرویدادیمجازی
هنمایشگااین.میشودبرگزاروبتحتجامع
جایبهرامجازیمحیطدرافرادتعاملامکان

ارزشمندمزایای.میآوردفراهمفیزیکی
زاراببهرانمایشگاهنوعاینمجازینمایشگاه
.کردهاستتبدیلبازاریابیبرایمهمی

جهاندر.کردهاندپیداجهاندرزیادیبسیارمحبوبیتمجازی،نمایشگاههایحاضرحالدر
نجاماوبازاریابیفعالیتهایبرایمهمبسیارابزاریکعنوانبهنمایشگاههانوعاینازامروز

.میآیدعملبهزیادیاستفادههایتبلیغات،

ردندمیگمرتفعمجازینمایشگاهبستردرکهفیزیکینمایشگاهمحدودیتهایمهمتریناز
وغرفههابرپاییوجابجاییهازیادبسیارهزینههایبرگزاری،زمانبودنمحدودبهمیتوان

،PMBIMنرمافزارتوسعهوطراحیتیمتواناییهای.کرداشارهشرکتکنندگانتعدادمحدودیت
بهنیازموردقابلیتهایتماموبودهبرخوردارباالییجامعیتازمحصولاینکهاستشدهسبب
.باشددارارانمایشگاهکاراییافزایشمنظور
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فطیدرمیتواندوشدهاستدادهتوسعهوطراحیحوزهایندردنیاروزفناوریهایاساسبرمحصولاین
برایولمحصاینشخصیسازیقابلیتهمچنین.گیردقراراستفادهموردمختلفصنایعوحوزههاازوسیعی

.داردوجوداستفادهموردحوزهبابیشترهرچههماهنگیوسازگاری

:ازعبارتندمجازینمایشگاهدرموجوداصلیامکاناتازبرخی

محیطدرکاربرحرکتامکان•

فیلموعکسنمایش•

متنیاطالعاتنمایش•

مستنداتنمایش•

آنالینتماسوچتامکان•

محصوالتفروشامکان•

محصوالتسهبعدیمدلنمایش•

موسیقیپخش•

(VR)مجازیواقعیتبهاتصال•

تواندمیپلتفرمهاازوسیعیطیفباسازگاریوآنبودنوبتحتبهتوجهبامجازینمایشگاههمچنین
.دهندارائهآنهابهنسبتبیشتریمزایایوکردهمرتفعراواقعینمایشگاههایمحدودیتهایازبسیاری
:ازعبارتندمزایااینمهمترینازبرخی

نمایشگاهبرگزاریهزینهدرتوجهقابلصرفهجویی•

آنهابهدهیسرویسوکنندهشرکتبیشتریتعدادجذب•

(نامحدود)بیشتربرگزاریزمانیمدت•

تهاشرکاستراتژیکبرنامهتدوینمنظوربهبازدیدکنندگان(تحلیلیآمار)اطالعاتجمعآوری•

یکدیگرباافرادآسانتعامل•

نمایشگاهمحیطدروبتحتامکاناتازوسیعیطیفازبهرهگیری•
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7

دفتر مجازی مبتنی بر وب
یکدفترازدرجه360توریکمجازیدفتر

صورتبهووببستردرکهمیباشدشرکت
مانندنیزمجازیدفتر.میشودایجادآنالین

نوین،تکنولوژیازگیریبهرهبامجازینمایشگاه
بهحضوریمراجعههایمحدودیتازبسیاری

مرتفعراهزینهوزمانهمچوندفتریک
کتشریکوبسایتهمانندمجازیدفتر.میکند
بلیغاتتوبازاریابیبرایکلیدیابزاریکمیتواند
وکاروکسبصاحبانبینموثریارتباطوباشد

ریبصکهتفاوتاینبا.کندبرقرارمشتریان
خودحضورکاربرمیشودباعثدرجه360سازی

بخشهایبهآزادانهکند،حسدفتردررا
آنابموثرتریتعاملوکندحرکتدفترمختلف
.باشدداشته
صورتبهیاوباشدBIMمدلهایازمستخرجومجازیصورتبهمیتوانددفترفضای

ازبسیاریمجازیدفتر.باشنددوربینتوسطشدهگرفتهواقعیدرجه360عکسهای
همچونوببرمبتنیامکاناتازگیریبهرهبامیتوانونداردرافیزیکیدفترهایمحدودیت

قابلیتهایوساعته24دهیسرویسمحصوالت،بعدیسهمدلنمایشویدئوها،نمایش
بهرتریموثشیوهبهرانیازمورداطالعاتنیست،ممکنفیزیکیدفتردرکهدیگریبسیار

.کردمنتقلکاربران

درحوزهاینپیشگامانازیکیعنوانبهPMBIMنرمافزارتوسعهوطراحیتیمتواناییهای
تهایقابلیتماموبودهبرخوردارباالییجامعیتازمحصولاینکهاستشدهسببکشور،
روزفناوریهایاساسبرمحصولاین.باشددارارادفاترکاراییافزایشمنظوربهنیازمورد
وحوزههاازوسیعیطیفدرمیتواندوشدهاستدادهتوسعهوطراحیحوزهایندردنیا

رایبمحصولاینشخصیسازیقابلیتهمچنین.گیردقراراستفادهموردمختلفصنایع
.داردوجوداستفادهموردحوزهبابیشترهرچههماهنگیوسازگاری



:ازعبارتندمجازیدفتردرموجوداصلیامکاناتازبرخی

دفتردرمشتریآزادنهحرکتامکان•

تیزرهانمایش•

متنیاطالعاتنمایش•

پوسترهاوتصاویرنمایش•

آنالینتماسوچتامکان•

محصوالتفروشامکان•

محصوالتسهبعدیمدلنمایش•

صوتیتیزرپخش•

طیفباسازگاریوآنبودنوبتحتبهتوجهبامجازیدفترشداشارهکههمانطور
وردهکمرتفعرافیزیکیدفاترمحدودیتهایازبسیاریمیتواندپلتفرمهاازوسیعی
:ازعبارتندآنهامهمترینکهدهدارائهآنهابهنسبتبیشتریمزایای

فیزیکیدفتردردهیسرویسهزینهدرتوجهقابلصرفهجویی•

دفتردرمشتریانبیشترتعدادهمزمانحضور•

(نامحدود)بیشتردهیسرویسزمانیمدت•

کاستراتژیبرنامهتدوینمنظوربهمشتریان(تحلیلیآمار)اطالعاتجمعآوری•
شرکتها

دفترمحیطدروبتحتامکاناتازوسیعیطیفازبهرهگیری•
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9

پروفایل اختصاصی مبتنی بر وب پروژه

بهPMBIMکاربردیمحصوالتازدیگریکیپروژهوببرمبتنیاختصاصیپروفایل
ادایجاختصاصیصفحهپروژههربرای.هاستپروژهمدیریتومعرفیدرسهولتمنظور
وپروژهامکاناتمشاوران،مالک،مشخصات)پروژهخصوصیوعمومیاطالعاتومیشود
.دآیمیدرنمایشبهآندرطراحیرندرهایعکسگالریعالوهبه(...وجغرافیموقعیت
ووژهپربعدیسهآنالینبسترهمچونپروژهبامرتبطهایماژولسایرمیتوانهمچنین
.کردمرتبطصفحهاینباراهاانیمیشن

وارانگذسرمایههمچونپروژهمختلفذینفعانپروژههربرایاختصاصیصفحهایجادبا
مزایایاز.شوندآگاهآنوضعیتآخرینازپروژهپروفایلبهمراجعهباقادرندخریداران

تاثیرکهردکاشارهمختلفذینفعانبینارتباطبرقراریبهبودبهمیتوانمحصولایناصلی
درکایجادوذینفعانبامنظمارتباطبرقراری.داردسازمانوریبهرهافزایشدربسزایی
ایجادیکلیدهایگروهباموثریمدتطوالنیروابطتاکندکمکشمابهتواندمیمثبت
دتوانمیوداردهمراهبهرامزایاازوسیعیطیفخریدارانبامناسبرابطهیک.کنید
گیریصمیمتدربسزاییتاثیرهستندخریدبرایگیریتصمیمحالدرمشتریانکهزمانی
.باشدداشتهآنان



مدل سه بعدی تحت وب

وریبهرهمیتواندکهمیباشدPMBIMمحورپروژهامکاناتازدیگریکیوبتحتبعدیسهمدل

ژهپرومختلفذینفعانمحصولاینازاستفادهبا.دهدافزایشتوجهیقابلمیزانبهراهاپروژه

وببستردرراپروژهبرایشدهطراحیبعدیسهمدلمیتوانندکارفرمایانوخریدارانهمچون

داشتهاهافضبهنسبتبهتریدرکتامیکندکمکآنانبهبعدیسهسازیبصری.نمایندمشاهده

دنبالهبراکمتریهزینهوشودمشخصپروژهابتداییمراحلهمانازآنهانظرموردتغییراتوباشند

هایشیگومرورگرطریقازصرفاونداردافزارینرمهیچگونهنصببهنیازبستریاین.اشدداشته

دوهایپالنبرایمناسبیجایگزینمیتواندمحصولاین.استدسترسیقابلهارایانهیاموبایل

جادایبهمیتوانپروژهبرایمحصولایناصلیمزایایاز.باشدپروژهفروشپیشمرحلهدربعدی

شارهامشتریرضایتوفروشمیزانافزایشوپروژهمختلفهایبخشبینبیشترهماهنگی

رانظروردممحصولنهاییفضاهایمیتوانندراحتیبهپروژهخریدپیشازقبلمشتریانواقعدر.کرد

.کننداقدامخریدبهنسبتبیشتریاطمینانباوببینند

:ازعبارتندمحصولاینامکاناتازبرخی

زوایاتمامازبعدیسهمدلمشاهده•

کاربرنظرموردفواصلمشاهدهوگذاریاندازهامکان•

کامپوننتنیازمورداطالعاتسایروهامتریالمشاهدهامکان•
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ساخت انیمیشن های تبلیغاتی

نهاییحصولمازمشتریاندرکمیزاندرمیتواندکهاستمحصوالتیازدیگریکیتبلیغاتیانیمیشن

جمالتالبقدرصرفامشتریانبهنهاییمحصولارائه.باشدداشتهبسیاریتاثیرساخت،شروعازقبل

ادایجاستممکنمردمازبسیاریبرای.استبرانگیزچالشبسیاربعدیدومرسومهایپالنو

همینبه.باشددشوارامریمناسببصریکمکبدونخودذهندرساختمانفضاهایازتصویری

سیاربمشتریانذهندرپروژهازمناسبتصویریکایجاددرمیتوانندهاانیمیشنکهاستدلیل

ازابقهایبیسسطحبانشدهساختهپروژههاینمایشبرایعالیابزاریکهاانیمیشن.باشندسودمند

درویژهبهیاریبسمزایایتبلیغاتیهایانیمیشن.هستندنزدیکواقعیتبهبسیارکههستندجزئیات

:ازعبارتندمزایااینازبرخی.دارندهمراهبههاساختمانفروشپیش

پروژهمختلفجنبههایوویژگیهامناسبنمایش•

طراحیترسادهسازینهایی•

مشتریانبرایجذابصورتبهتجمالتنمایش•

ساختازقبلنهاییمحیطنمایش•

موثرتربازاریابی•



درجه پروژه360تور مجازی 

تقابلیاینازاستفادهبا.میشودایجادآنالینصورتبهووببستردرپروژهدرجه360مجازیتور
خودنظرموردساختمانوکندمیحرکتشدهگرفتهرندر360هایعکسازمجازیتورداخلخریدار

حصولمازمناسبیبعدیسهدرکبهوکندمیمشاهدهباالبسیارکیفیتباساختشروعازقبلرا
شناختسطوح،رویموجوداطالعاتمشاهدهومجازیتوراینداخلحرکتباخریدار.میرسدنهایی
.کندمیپیداساختمانازکاملی

:نظیراطالعاتیتورایندر

رفتهکاربهبرندهایومتریال•

فضامساحتوابعاد•

رفتهکاربهتجهیزات•

وجودگذارند،میخریداراختیاردرحضوریبازدیددرامالکمشاوریکیاوکارفرماکهاطالعاتیهرو
.دارد

ازبسیارینوین،تکنولوژیازگیریبهرهبامجازینمایشگاهمانندنیزپروژهدرجه360مجازیتور
میتوانددرجه360مجازیتور.میکندمرتفعراهزینهوزمانهمچونحضوریمراجعههایمحدودیت

مختلفعانذینفبرایرااطالعاتیاغنایوبصریدرکوباشدتبلیغاتوبازاریابیبرایکلیدیابزاریک
هایبخشبهآزادانهکند،حسمحیطدرراخودحضورمیتواندکاربرتورایندر.بیاوردارمغانبهپروژه

.باشدداشتهآنباموثرتریتعاملوکندحرکتپروژهمختلف

12
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معماری و ایمنی( Virtual Reality)بستر واقعیت مجازی 

آنهایپتانسیلبهتوجهباکهمیباشدPMBIMمحصوالتازدیگریکیمجازیواقعیتبسترهایتوسعه
ابزاربهتهگذشسالچنددرمجازیواقعیت.باشدداشتههاپروژهوریبهرهافزایشدرچشمگیریتاثیرمیتواند

ابزاریکتربساین.استشدهواقعاستقبالموردبسیاروشدهتبدیلجهانسراسرمختلفصنایعدرقدرتمندی
محیطدرمستغرقصورتبهتامدهداجازهآنهابهواستذینفعانبهمعماریمدلهاینمایشبرایعالی

ینبهترفناوریاینامروزه.کنندحسآندرراخودحضورواقعیمحیطیکهمانندوشوندحاضرشدهطراحی
.استساختمانمشتریانبهساختشروعازقبلمعماریوداخلیهایطراحیارائهروشتریندقیقو

یدتولابزارهایومجازیواقعیتهدستازاستفادهبا
خلداتواندمیتکنولوژی،خریداراینبرمبنایشده
آیندهخانهدرحضورواقعیحسوبزندقدمپروژه
میتواندخریدارآنبرعالوه.کندتجربهراخود

وگوناگونمصالحفضاها،مختلفهایجانمایی
مجازیواقعیتتجربهیکدررامختلفاطالعات
اصلیمزایایاز.کندتستreal-timeوجذاب
شکاهبهمیتوانپروژههابرایمجازیواقعیتبستر

،راتتغییهنگامزودشناساییدلیلبههاهزینه
یتجذاب،زوایاتمامونقاطتماممشاهدهقابلیت
وواقعیتبهنزدیکایتجربه،مشتریانبرای

ازبرخی.کرداشارهمشتریانرضایتافزایش
دهشدادهتوسعهمجازیواقعیتپلتفرمهایقابلیت
:ازعبارتندPMBIMتیمتوسط

فضاهاداخلآزادانهحرکت•

متریالتغییر•

طراحیمختلفسناریوهایآزمایش•

هاآنجانماییومبلمانآزمایشوتغییر•

ارکبهبرندهایومتریالاطالعاتبهدسترسی•
رفته



بهحوزهاینروزهایتکنولوژیازگیریبهرهباPMBIMساختمجازیواقعیتبستربردیگرمحصول
تاتاسسازیشخصیقابلپروژههربرایومیشودطراحیمختلفهایپروژهبرایبرایاختصاصیصورت
فمختلسناریوهای.دربرگیردراپروژهراآنمختصهایریسکنظرازپروژهآنخاصهایویژگیبتواند

بهیواقعمحیطدرکارشروعازقبلراافرادتامیشوندسازیپیادهوطراحیپروژهماهیتاساسبرآموزشی
:ازعبارتندمحصولاینازاستفادهاصلیمزایای.برساندمطلوبیآمادگی

پروژهواقعیمحیطدرخطراتوقوعکاهش•

هاشیوهسایربهنسبتموثروسریعآموزش•

پروژهکلهایهزینهکاهش•

استفادهبرایخاصنیازپیشبهافرادنیازعدم•

14
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اپلیکیشن موبایل پروژه

فنالتمحصوازدیگریکیپروژهموبایلاپلیکیشن
بهبودمنظوربهمیتواندکهاستPMBIMآورانه

لکهایهزینهکاهشووریبهرهافزایشارتباطات،
میتوانداپلیکیشناین.گیردقراراستفادهموردپروژه
هببستهودهدجایخوددررامتنوعیهایقابلیت
این.شودسازیشخصیکارفرماوپروژههرنیاز

درهلحظهردرتامیسازدقادرراکاربراناپلیکیشن
لماژووپروژهبعدیسهمدلبهخودموبایلگوشی
دهشگنجاندهاپلیکیشندرکهآنبامرتبطهای
.باشندداشتهدسترسیاست،

:برخیازقابلیتهایایناپلیکیشنعبارتنداز

مکانیوزمانهردرمیتواندها،تبلتوموبایلهایگوشیازوسیعیطیفبامحصولاینسازگاریدلیلبه
.شودپروژهازافراددرکبهبودطریقازارتباطاتبهبودباعثوگیردقراراستفادهموردجلساتدر

بررویکاتالوگ(Augmented Reality)واقعیتافزوده•نمایشمدلسهبعدیساختمان•

تورمجازیاولشخص•گالریتصاویررندرشدهپروژه•
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(real-scale AR)اپلیکیشن واقعیت افزوده در مقیاس واقعی 

صنعتدرافزودهواقعیتدیگرهایقابلیتاز

عانذینفتوسططراحیبررسیبهمیتوانساخت

اشارهواقعیمقیاسدروواقعیمحیطدرمختلف

سطتوشدهدادهتوسعهافزودهواقعیتبستر.کرد

PMBIMهحوزایندردنیاروزدانشبرتکیهبا

رهبهافزایشمنظوربهرامتعددیخدماتمیتواند

دهافزوواقعیتبستر.دهدارائههزینهکاهشووری

اطالعاتمدلسازیذیلکهاستهاییماژولاز

ایهاپلیکیشنساختارومیشودتعریفساخت

بههموارکهاستنحویبهنیزشدهدادهتوسعه

وبودهارتباطدرBIMمدلباآنالینصورت

فمختلاطالعاتبهاپلیکیشنطریقازمیتوان

.کردپیدادسترسیBIMمدلدرموجود

کامپوننتانمکبرمبتنیدیجیتالاطالعاتباسایتکارکنانزندهنمایکردنغنیتربامیتواندافزودهواقعیت
دلسازیمتلفیقنتیجهدر.کندتسهیلرانگهداریوتعمیرفعالیتهایهمچونهافعالیتازبسیاریانجامها،

ویرتعمفعالیتهایانجامبرایمؤثروقدرتمندابزاریکعنوانبهمیتواندافزودهواقعیتوساختاطالعات
.شوداستفادهنگهداری

:ازعبارتندبستراینهایقابلیتتریناصلی

واقعیتدرآندرستجایبرمنطبقبعدیسهمدلنمایش•

زمینزیریادیوارهاپشتپنهانتاسیساتنمایشقابلیت•

هاکامپوننتاطالعاتباطرفهدوتعاملوBIMدادهپایگاهباآنالینارتباط•



17

معرفی خدمات و محصوالت در راستای آموزش و ترویج
سازمانهایدرBIMپیادهسازیوتوسعهراستایدرشریفساختاطالعاتمدلسازیوپروژهمدیریتدفتر

دیریتمنویندانشازبرداریبهرهبهاحتیاجکهمختلفحوزههایبامرتبطشرکتهایوخصوصیودولتی
.استنمودهمحورفرایندوآموزشیمختلفخدماتارائهبهاقدامدارندساختاطالعاتمدلسازیوپروژه

ترویجوآموزشهدفباکهمحصوالتوخدماتاینازبرخی

هارائساختاطالعاتمدلسازیوپروژهمدیریتکلیدیموارد

:میباشندزیرشرحبهشده

ارائهخدماتمشاورهومدیریتی•

BIMمدیریتپروژههامبتنیبر▪

PMOاستقراردفترمدیریتپروژه▪

هایعمرانیمدیریتپیمانپروژه▪

انجاممطالعاتامکانسنجیپروژهها▪

 Project)تهیهوتنظیممنشورپروژه▪

charter)مبتنیبرالگویکاربردی

تهیهوتنظیمساختارهایشکستپروژه▪
(WBS, CBS, Budgeting, 

Scheduling)برمبنایالگوهایکاربردی،

 Project)تهیهوتنظیمبیانیهمحدودهپروژه▪

Scope Statement)برمبنایالگوی
کاربردی

درسازمانهاBIMاستراتژیکتهیهبرنامه•

BIMارزیابیسطحآمادگیسازمانیجهتپیادهسازی•

ارائهبهروزترینمقاالتعلمیمنتشرشدهدرنشریاتبرتربینالمللیوداخلی•

...(دهوواقعیتمجازی،شبیهسازی،واقعیتافزو)ارائهدورههایآموزشیبکارگیریازتکنولوژیهاینوین•
درصنعتساخت
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درسازمانهاBIMتهیهبرنامهاستراتژیک•

BIMارزیابیسطحآمادگیسازمانیجهتپیادهسازی•

برگزاریدورههایآموزشیمدلسازیاطالعاتساخت•
بارویکردکاربردیبرایجامعههدف

PMPهایآموزشیمدرکبرگزاریدوره•

روژهبرگزاریدورههایآموزشیاستقراردفترمدیریتپ•
چابک

BIMارائهنشریاتآموزشیمرتبطبامدیریتپروژهو•

ومدیریتBIMنگارشوانتشارکتبمرجعدرحوزه•
پروژه
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معرفی پروژه های اجرا شده و در دست اجرا

مجری و مشاور پروژه تدوین سند چشم •
BIMانداز و برنامه استراتژیک توسعه

اور تهیه راهنمای جایگاه و نقش مهندسین مش•
ده در سند چشم انداز و برنامه بلندمدت پیا

(BIM)سازی مدل سازی اطالعات ساخت

تهیه مدل شریف جهت ارزیابی سطح •
BIMآمادگی سازمانی جهت پیاده سازی 

مجری طرح امکان سنجی و مدیر طراحی و اجرای پروژه شهرک فن آوری جراح •
(BIM)تهرانی مبتنی بر مدلسازی اطالعات ساخت 

اسالمشهر-استفاده از مدلسازی اطالعات ساخت در فاز اول متروی تهران•

ارائه خدمات همسان سازی رویه ها و فرآیندهای مدیریت پروژه به سازمان •
مشارکت های مردمی شهرداری تهران

مجری و مشاور مدیریت پروژه •
ر بیمارستان عمیدیه مبتنی ب

BIMمدلسازی اطالعات ساختمان
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تهران،خیابانآزادی،دانشگاهصنعتیشریف،
312مرکزخدماتفنآوری،اتاق

66166312:تلفکس
66166312:تلفن

info@pmbim-sharif.ir :ایمیل
https://pmbim-sharif.ir:وبسایت

@pmbim_sharif

:راه های ارتباط با ما

mailto:info@pmbim-sharif.ir
https://pmbim-sharif.ir/
https://www.instagram.com/pmbim_sharif/



