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بررسی قراردادهای مدلسازی اطالعات ساختمان ( )BIMو راهکارهای تدوین چارچوب
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1گروه عمران ،دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
2دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
خالصه :مدلسازی اطالعات ساختمان به منظور افزایش راندمان و بهرهگیری از توانایی ابزارهای دیجیتالی در پروژههای
ساخت به وجود آمده و در حال توسعه است .در کنار مزایای این فنآوری ،چالشهای جدیدی نیز پدید آمده که بخش

مهمی از آنها مسائل حقوقی و قراردادی است .قراردادهای متداول صنعت ساخت توانایی پاسخگویی به شرایط ویژه BIM

را ندارند و در سطح بینالمللی نیز رویکردهای گوناگونی برای رفع این مشکل مطرح شده است .برخی با تدوین قراردادهای
جدید و برخی با تهیه پیوستهای ویژه  BIMکه به قراردادهای موجود اضافه میشوند ،با موضوع روبه رو شدهاند .تعدادی
نیز هنوز در حال بررسی و پژوهش برای رسیدن به پاسخ مناسب هستند ،در ایران نیز هنوز چارچوب قراردادی مشخصی

برای  BIMتدوین نشده است .بررسی این راهکارها که به صورت جداگانه و پراکنده در اقصی نقاط جهان انجام گردیدهاند،
پیش روی تصمیمگیرندگان
ضرورتی است که با تجزیه و تحلیل آنها میتوان دیدگاه روشنی از روشهای حل مسألهِ ،
قرار داد تا بتوانند به رهیافت مناسبی برای تدوین چارچوب قراردادی  BIMدست یابند .این مقاله با بررسی  21مورد از

راهکارهای ارائه شده در هفت کشور پیشرو در  BIMو نظرسنجی از متخصصین داخلی صنعت ساخت ،این راهکارها را
مقایسه و مزایا و معایب هر کدام را دستهبندی نموده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد تهیه "پیوست قراردادی

تاریخچه داوری:
دریافت1398/11/05 :
بازنگری1399/06/10 :
پذیرش1399/07/07:
ارائه آنالین1399/07/23 :
کلمات کليدي:

BIM
مدلسازی اطالعات ساختمان

قرارداد

صنعت ساخت

حقوق

 "BIMو الحاق آن به قراردادهای موجود ،میتواند راهکار قابل قبولی برای رفع مشکالت قراردادی  BIMباشد .در انتها
نیز پیشنهادهایی برای چگونگی تدوین چارچوب قراردادی مناسب در تطبیق با شرایط و الزامات موجود کشور ارائه گردیده

است.

 -1مقدمه

برقراری ارتباط دیجیتالی بین نرمافزارهای مختلف امکان تبادل

مدلسازی اطالعات ساختمان که به اختصار  BIM1نامیده

اطالعات و همکاری یکپارچه بین طراحان را فراهم می نماید و با

میشود ،فرآیند توسعه و تولید مدل رایانهای به منظور شبیهسازی،

افزایش دقت و یکپارچگی طراحیها ،میزان خطاها را بطور قابل

برنامهریزی ،طراحی ،ساخت و عملیات اجرای ساختمان میباشد.

توجهی کاهش میدهد [ .]1مدلسازی اطالعات ساختمان یک روش

مدل به دست آمده از  ،BIMیک مدل دیجیتال غنی از داده ،شیگرا،

نوین کار و یک تغییر فرهنگی در صنعت ساخت با استفاده از رویکرد

هوشمند و پارامتریک است که هر کدام از خروجیها و دادههای

یکپارچهسازی است .داشتن مسئولیت مشترک در پروژه و موفقیت

آن برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون کاربران مورد استفاده قرار

آن هدف اصلی است .پروژه میبایست در یک راهبرد استراتژیک

میگیرد .مدل سازی اطالعات ساختمان یک فنآوری است که با

آماده شود ،برنامهریزی باید به طور گسترده انجام و تمام مشکالت

1

و ضعفهای طرفین به طور کامل آشکار گردد [ .]2این مزایا موجب

Building Information Model

* نویسنده عهدهدار مکاتباتJ.Majrouhi@iauctb.ac.ir :

گردیده که استفاده از این فنآوری در صنعت ساخت با اقبال مواجه

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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شده و به طور روزافزونی در کشورهای مختلف و ایران گسترش یابد.

از این فنآوری گردید .از این رو ،جهتگیری قراردادی مدلسازی

چگونگی اجرایی نمودن مدلسازی اطالعات ساختمان موضوعی

اطالعات ساختمان نیز تغییر نمود و اکثر کشورها و پژوهشگران اضافه

است که مورد توجه صنعت ساخت قرار دارد .بکارگیری این فنآوری

نمودن یک "پیوست  "BIMبه قراردادهای موجود صنعت ساخت

نوین در کنار مزایا و توانایی های بسیار خود ،چالشهای جدیدی را نیز

را روشی مناسبتر نسبت به تدوین قراردادی مستقل یافتهاند .به

در پی داشته است .یکی از این چالش ها چارچوب های حقوقی و بستر

طوری که در ایاالت متحده نیز از سال  2007و در سنگاپور در سال

قراردادی  BIMاست که دست اندرکاران پروژه میبایست با آن روابط

 2012و در بریتانیا در سال  2013پیوست  BIMبرای هماهنگ

خود را تعریف و با یکدیگر تأمل نموده و مسئولیتهای هر کدام مشخص

نمودن قراردادهای موجود با شرایط مدلسازی اطالعات ساختمان

گردد .با اضافه شدن مدل دیجیتالی ساختمان که در ایجاد آن طرفین

تهیه گردیدند و در دورههای زمانی بعدی بروزرسانی شدهاند.

پروژه از کارفرما و مهندسان طراح معمار گرفته تا محاسبان سازه،
مهندسان تأسیسات ،پیمانکاران اصلی و فرعی ،تأمینکنندگان تجهیزات

 -2روش انجام پژوهش

و سایر عوامل با یکدیگر در تعامل هستند ،اختیارات و مسئولیتهای

همانگونه که بیان شد ،هدف این مقاله آشنایی با انواع راهکارهای

جدیدی برای هر کدام از آنان به وجود آمده که تا پیش از این وجود

قراردادی مدلسازی اطالعات ساختمان و بررسی مزایا و معایب آنها

نداشته و در قراردادهای موجود صنعت ساخت به این مقوله نیز پرداخته

جهت ارائه پیشنهادی کاربردی برای تدوین چارچوبی مناسب قراردادی

نشده است و میبایست توسط چارچوبهای قراردادی و حقوقی

 BIMدر کشور است .این پژوهش با تحقیق کتابخانهای مقاالت

مناسب به روشنی تدوین گردد .بستر قراردادی مدلسازی اطالعات

و نیز اسناد و مدارک قراردادی  BIMتهیه شده در هفت کشوری

ساختمان میبایست تمامی طرفین پروژه را به پیروی از سازوکار BIM

که در استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان پیشرو هستند و نیز

ملزم نماید .با توجه به جدید بودن این فنآوری یکی از چالش هایی

قراردادهای پیمانکاری و خدمات مهندسان مشاور در صنعت ساخت

که استفادهکنندگان از آن دست به گریبان هستند ،چارچوب و نوع

کشور را مرور نموده و سپس انواع راهکارهای ارائه شده برای رفع

قراردادی است که می بایست اساس روابط بین آنها را تعیین نماید.

کمبودها و کاستیهای قراردادی صنعت ساخت در مواجهه با شرایط

در حال حاضر مقررات و قراردادهای بسیاری از کشورها فاقد شرایط

ویژه  BIMرا بررسی کرده است .در این زمینه با فرض امکان رسیدن

مناسب برای همکاری ارکان پروژه در طراحی ،ساخت ،تدارکات و تبادل

به یک چارچوب قراردادی مناسب برای بکارگیری در پروژههایی که

اطالعات به صورت الکترونیکی است.

مدلسازی اطالعات ساختمان را بکار میبرند ،استفاده از "قرارداد

با توجه به اهمیت و جایگاه قرارداد در صنعت ساخت و کلیدی

مستقل  "BIMو "پیوست قراردادی  "BIMکه راهکارهای اصلی در

بودن آن در تنظیم روابط و تبیین وظایف و مسئولیتهای عوامل

سایر کشورها است ،مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و با مقایسه آنها

پروژه و رفع اختالفات احتمالی بین آنها و نیز به منظور فراهم آوردن

مزایا و معایب هر کدام تدوین شده است .به منظور تدقیق نتایج و

زیرساختهای الزم برای پیادهسازی و بکارگیری مدلسازی اطالعات

کسب نظر متخصصان داخلی ،پرسشنامهای برای اخذ نظرات خبرگان

ساختمان موضوع قراردادهای  BIMدر بسیار از کشورهایی که این

و فعاالن حوزه صنعت ساخت کشور که با موضوع مدلسازی اطالعات

فنآوری در آنها گسترش یافته ،مورد توجه قرار دارد .برای رفع

ساختمان نیز آشنایی داشته باشند ،تدوین گردید .در پژوهشهای

مشکالت و چالشهای قراردادی رویکردهای گوناگونی مورد آزمون و

کیفی و هنگامی که جامعه آماری محدود و نامشخص باشد و نتوانیم

خطا قرار گرفته است .در ایاالت متحده امریکا در سال  2007قراردادی

جامعه آماری متناسب با تحقیق را بیابیم از روش "گلوله برفی" استفاده

مستقل به منظور جایگزین نمودن آن با قراردادهای مرسوم تهیه شد.

میشود .در این پژوهش نیز به علت نامشخص بودن جامعه آماری از

به دلیل نو بودن مبحث مدلسازی اطالعات ساختمان و موانع بسیاری

پیش تعیین شده در کنار محدود بودن بکارگیری  BIMدر پروژههای

که برای اجرایی نمودن آن وجود دارد ،آشنا نمودن عوامل پروژه با یک

اجرایی کشور و عدم دسترسی به یک جامعه آماری صحیح که اعضای

نوع جدید از قراردادهای ساخت خود مانع جدیدی برای عدم استقبال

آن همزمان به جنبههای مهندسی ،قراردادی و حقوقی تسلط داشته
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باشند ،از روش گلوله برفی برای گردآوری اطالعات و دادهها استفاده شد

گردیده ،امکانات بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه در اختیار

و با تکمیل این پرسشنامه توسط سی نفر از فعاالن حوزههای قراردادی،

طراحان و سازندگان قرار گیرد .با این وجود به دلیل شرایط جدید

مهندسی و حقوقی صنعت ساخت نظرات آنان جمعآوری گردید .با تجزیه

کار در محیط  BIMمسائل و چالشهایی در پیاده سازی و بکارگیری

و تحلیل یافتههای تحقیق که از مرور قراردادهای  BIMو نیز پرسشنامه

مدلسازی اطالعات ساختمان به وجود میآید که میبایست با

به دست آمدند ،راهکارهای مختلف دستهبندی و تفکیک شدند و با مقایسه

شناخت دقیق آنها راهکارهایی برای رفع مشکالت آتی ارائه گردد.

بین آنها مزایا و معایب هرکدام تبیین و نتایج تحقیق ارائه گردید .به طور

علیرغم مزایا و جذابیتهای فراوان استفاده از مدلسازی اطالعات در

خالصه روش تحقیق مقاله در شکل  1بیان شده است.

صنعت ساخت ،چالشهای قراردادی و حقوقی پیرامون آن میتواند
مانع از گسترش و فراگیر شدن هر چه بیشتر این فنآوری شود.

 -3چالشهای حقوقی و تنگناهای قراردادی BIM

مسائل حقوقی مرتبط با مدلسازی اطالعات ساختمان همواره یکی

ویژگیهای منحصر به فرد مدلسازی اطالعات ساختمان سبب

از چالش مهم شناخته شده است و لزوم تنظیم روابط قراردادی و

مطالعه جهت شناخت چالشهای

قراردادی و حقوقی BIM

تعیین اهداف ،پرسشها و فرضیات تحقیق و تهیه پرسشنامه
شناسایی جامعه آماری به روش گلوله برفی (متخصصان فنی ،حقوقی ،قراردادی)
انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه
تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از دادهها
نتایج حاصل از ارزیابی
قابل قبول است؟

خیر

بله
مقایسه چارچوبهای قراردادی  BIMو پیشنهاد راهکار مناسب با توجه به
شرایط قراردادی حاکم در ایران
جمعبندی و ارائه نتایج
حاصل از پژوهش
شکل  :1فرآیند انجام پژوهش
شکل  .1فرآیند انجام پژوهش
Fig. 1. Research process
Fig. 1. Research process
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[]]5
5[ BIM
قراردادی در
حقوقی وو قراردادی
موضوعات حقوقی
جدول
در BIM
بندی موضوعات
رتبه بندی
جدول  :.11رتبه
Table
and contractual
contractual issues
issuesininBIM
BIM
Table1.1.Ranking
Ranking of
of legal
legal and
موضوع

مالکیت مدل
روابط قراردادی بین طرفین BIM
مسئولیت طراحی
اعتماد به دادهها
تکامل مدل و مسئولیت آن
اشتراکگذاری اطالعات دارای مالکیت معنوی
کمبودها در ارتباط با استانداردسازی ،رویه قضایی و مقررات
حقوق مالکیت معنوی
تغییر در قراردادهای استاندارد
اختالفات و ادعاهای قراردادی
انتقال ریسک
استاندارد طراحی
انگیزه مالی در BIM
هشدار خطای طراحی
مسئولیت نرمافزار
بیمه اضافی پروژه

رتبه

یکم
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم

موافقتنامههای ویژهای که بتواند اهداف و نتایج مدلسازی اطالعات

و چالشهای حقوقی و قراردادی مدلسازی اطالعات ساختمان انجام

ساختمان را تضمین نماید ،مورد تأکید قرار دارد .درک چگونگی

گردیده است که نتایج آن در شانزده موضوع مهم این حوزه به شرح

بکارگیری  BIMو استفاده از آن در یک پروژه ،پایه الزم برای تهیه

جدول  1ردهبندی شدهاند [.]5

متن قراردادی بالقوه را فراهم میآورد .در این زمینه ،دو ویژگی متمایز

با وجود اهمیت همگی این موضوعات ،بر اساس تحقیقات حاصل

نسبت به شیوههای ساخت سنتی وجود دارد که عبارتند ازBIM )1( :

از اجرایی کردن سطح دوم  BIMدر انگلستان ،پنج چالش اصلی

میتواند یک منبع اطالعاتی برای پروژه باشد (به عنوان یک مجموعه

حقوقی در این خصوص عبارتنداز؛ مالکیت مدل ،الحاق  BIMبه

داده تک یا مجموعهای از دادههای یکپارچه یا مرتبط)؛ ( )2طرفین

قرارداد طرفین پروژه ،عدم ایجاد رویه قضایی مرتبط با مدلسازی

قرارداد میتوانند برای تولید یک مدل مجازی یکپارچه یا چندگانه

اطالعات ساختمان ،اعتماد به دادهها ،تکامل مدل و مسئولیت آن،

به عنوان بخشی از فرآیند  BIMکمک نمایند [ .]3مهندسان تنها

حقوق مالکیت معنوی و به اشتراک گذاری اطالعات کپیرایت [.]5

افرادی نیستند که چگونه کار کردن در مدلسازی اطالعات ساختمان

پژوهش صورت گرفته نشان میدهد مالکیت مدل و روابط قراردادی

را یاد میگیرند .به همان اندازه که طراحان میتوانند مدلهایBIM

بین طرفین در مدل اطالعات دیجیتالی ساختمان و مسئولیت طراحی

خود را ایجاد کنند ،وکالی و دیگر متخصصان نیز برای ایجاد روابط

مهمترین دغدغههای پیشروی مدلسازی اطالعات ساختمان است و

حقوقی مدلسازی اطالعات ساختمان در تالشاند و در این بحث

بدین جهت در قراردادها یا موافقتنامههای این حوزه میبایست با

شرکت مینمایند .بنابراین باید در هنگام ایجاد پروژههایی که به یک

دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرند .از سوی دیگر مسائل حقوقی

گردش کار  BIMمتکی هستند ،از مسائل حقوقی و قانونی مختلف

بین سطوح مختلف بلوغ  BIMمتفاوت است و نیاز به تولید پروتکلها

مطلع باشیم [ .]4در این خصوص تحقیقی در انگلستان بر روی مسائل

و دستورالعملهایی است که به این مسائل نیز رسیدگی کند [.]6
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نتایج حاصل از پرسشنامه تهیه شده برای این پژوهش نیز نشان

یا نیاز به تدوین چارچوب قراردادی دیگری است .با توجه به زمان

میدهد  66/7درصد پاسخدهندگان که از متخصصان صنعت ساخت

تدوین اغلب این قراردادها که قبل از فراگیری فنآوری مدلسازی

کشور بوده و با روش گلوله برفی انتخاب شدهاند ،مشکالت قراردادی و

اطالعات ساختمان بودهاند ،در حال حاضر هیچ یک از قراردادهای

حقوقی را دارای تأثیر زیاد یا خیلی زیاد در بکارگیری  BIMمیدانند.

موجود در کشور که اغلب توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابالغ

میزان انطباق قراردادهای موجود صنعت ساخت با شرایط بکارگیری

گردیده است ،اشارهای به  BIMو موضوعات مرتبط با آن ننموده

 BIMنیز به نظر  80درصد آنان کم یا خیلی کم است .ضمنا 62/1

است 80 .درصد از فعاالن صنعت ساخت نیز که به پرسشنامه این

درصد پرسش شوندگان تهیه «پیوست قراردادی» که به قراردادهای

پژوهش پاسخ دادهاند ،قراردادهای موجود کشور را برای بکارگیری

تیپ موجود ضمیمه شود را در حد زیاد یا خیلی زیاد راهگشا مسائل

در مدلسازی اطالعات ساختمان مناسب نمیدانند .با وجود این که

قراردادی مدلسازی اطالعات ساختمان اعالم کردهاند و در مقابل

طیف گستردهای از قراردادهای صنعت ساخت در کشور تهیه شده

به نظر آنان تهیه یک «قرارداد مستقل» برای  BIMتنها  50درصد

است ،نیاز به تدوین مقررات ویژه برای مدلسازی اطالعات ساختمان

میتواند به میزان زیاد یا خیلی زیاد مناسب باشد .نمودارهای زیر

وجود دارد.

نتیجه بررسی این موضوع میباشد.

 -5دستورالعملها و بسترهای قراردادی  BIMدر سایر
کشورها

 -4قراردادهای صنعت ساخت کشور
در ایران اغلب قراردادهای صنعت ساخت توسط سازمان برنامه و

با گسترش و رواج یافتن مدلسازی اطالعات ساختمان در

بودجه تهیه شده و به طور گسترده در بخش دولتی و غیر دولتی مورد

پروژههای ساخت ،تغییرات قراردادی متناسب با آن نیز در حال

استفاده قرار میگیرد .قراردادهای صنعت ساخت از اجزای مختلفی

شکلگیری است .در خصوص امور قراردادی و نیز مسائل حقوقی

تشکیل میشوند که با توجه به نوع و شرایط پروژه میتواند کم یا زیاد

و اختالفات فیمابین ارکان پروژه مطالعات و اقداماتی در کشورهای

گردد .این قراردادها به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود معموالً از

مختلف انجام شده که نتیجه آنها تدوین قراردادها و شرایط فنی و

موافقتنامه ،شرایط عمومی پیمان ،شرایط خصوصی پیمان ،فهرست بها

حقوقی برای روشن نمودن وظایف و مسئولیتهای طرفین پروژه در

و مقادیر کار ،شرح خدمات قرارداد ،برنامه زمانبندی ،نحوی محاسبه

مدلسازی اطالعات ساختمان میباشد .با این وجود به دلیل نو بودن

حقالزحمه ،چارت سازمان انجام کار ،خواستههای کارفرما ،مشخصات

این ابزار ،بسیاری از مسائل و مشکالت موجود در این بخش به تدریج

فنی عمومی و خصوصی ،سایر مقررات حاکم بر پیمان تشکیل شدهاند.

آشکار و گریبان متخصصان و ذینفعان را میگیرد.

به طور کلی مهم ترین قراردادهای این صنعت در ایران عبارتند از؛

مدلسازی اطالعات ساختمان به طور ذاتی وابستگی زیادی به

قراردادهای سه عاملی (کارفرما ،مشاور ،پیمانکار) ،قراردادهای طرح و

دادههایی که توسط عوامل مختلف پروژه ایجاد و به اشتراک گذارده

ساخت ،1قراردادهای  ،EPC2قراردادهای پیمان مدیریت ،3قراردادهای

میشوند ،دارد و از این رو نیازمند همکاری بیشتر اعضای پروژه نسبت

پیمانکار جامع ،4قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری و بهرهبرداری

به پروژههای سنتی است .یکی از مهمترین چالشهای قراردادی

مانند ،BOT, BOO, BLT, BLOT :قراردادهای مهندسان مشاور،

 BIMاین موضوع است که آیا "مدل اطالعات ساختمان" نیز به

قراردادهای مدیریت طرح (عامل چهارم) ،قراردادهای نظارت کارگاهی

عنوان یکی از اسناد قرارداد محسوب شود یا خیر؟ اگر این مدل یکی

میباشند.

از اسناد قرارداد باشد ،پیمانکار مجبور خواهد شد که کار را مطابق با

مهمترین پرسش مطرح آن است که آیا قراردادهای موجود امکان
پاسخگویی به کلیه نیازهای مدلسازی اطالعات ساختمان را دارند
Design & Built
Engineering Procurement Construction
Contract Management
General Contractor

1
2
3
4

آن انجام دهد و این امر مدل را به مدرکی بسیار مهم تبدیل میکند.

معموالً نقشههای اجرایی و کارگاهی جزء اسناد قراردادی نیستند و
اگر آنها با طرح و مشخصات فنی قرارداد مطابقت نکنند ،پیمانکار
مسئول خطاهای ناشی از آنها خواهد بود .از سوی دیگر ،مدل دیجیتال
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پرسشنامه
نتایجپرسشنامه
نمودارهاینتایج
شکل.2:2نمودارهای
شکل
Fig.
2.
Questionnaire
results
charts
Fig. 2. Questionnaire results charts

ساختمان در طول دوران پروژه به تدریج تکامل پیدا میکند و طرفین

زمینه اجرایی نمودن مدلسازی اطالعات ساختمان در پروژههای خود

پروژه میبایست با توجه به اینکه مدل چگونه و چه زمانی به اهداف

پیشرو هستند ،برای رفع این مشکالت راهکارهای مختلفی را در پیش

مورد نظر خود میرسد ،مشکالتی که گریبانگیر اجرای پروژه است

گرفتهاند که در ادامه به برخی از آنها پرداخته خواهد شد.

را برطرف نمایند .موضوع مهم دیگر در ارتباط با اولویتبندی اسناد
و مدارک قراردادی است .در صورت اختالف یا عدم انطباق مدل با

 -6ایاالت متحده امریکا

سایر اسناد قرارداد ،مانند نقشههای مستقل و مشخصات فنی یا اسناد

برخی کشورها برای اجرایی نمودن مدلسازی اطالعات ساختمان

طراحی دیگر ،تعیین اولویت اسناد بسیار مهم خواهد بود .اگر مدل

استانداردهایی را تعریف نموده اند تا دست اندرکاران این فنآوری

دیجیتالی پروژه به عنوان یک مدل یکپارچه و هماهنگ استفاده شود

روابط خود را بر اساس آن تنظیم نمایند .ایاالت متحده امریکا در

و تیمهای طراحی موظف به تکمیل آن بر اساس وظایف خود در

این زمینه پیشتاز است .اولین بخش استاندارد مدلسازی اطالعات

پروژه باشند ،مدل باید باالترین اولویت را در میان تمام اسناد و داده

ساختمان توسط "موسسه ملی علوم ساختمان" 1در سال 2007

های طراحی داشته باشد .با توجه به این موضوع کشورهایی که در
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منتشر گردید و در آوریل  2010ویرایش دوم راهنمای بکارگیری

عمدهای در مسئولیتهای آنها به وجود نیاید .از سوی دیگر ،با افزودن

پروژه  BIMدر ایاالت متحده انتشار یافت .اتحادیه پیمانکاران ایاالت

پیوست ، BIMسه طرف اصلی پروژه خود را برای انجام وظایف مرتبط

متحده ( )AGCو انجمن معماران امریکا ( )AIAنیز در این خصوص

با مدلسازی اطالعات ساختمان و پذیرش مسئولیتهای مربوط به آن

اقدامات متعددی انجام دادهاند که در ادامه بررسی میگردند.

متعهد میدانند [ .]7یکی از مزایای ایجاد روابط قراردادی جداگانه
بین (الف) کارفرما و طراح و (ب) کارفرما و پیمانکار آن است که با این

 -1-6اتحادیه پیمانکاران ایاالت متحده ()AGC

کار مسائل محرمانه بین کارفرما با طراح و پیمانکار محفوظ خواهد

1

برای تعیین نوع قرارداد مناسب مدلسازی اطالعات ساختمان

ماند .قرارداد حاکم به عنوان موافقتنامهای که پیوست BIMبه آن

چالشهای بسیاری روبروی تدوینکنندگان مقررات مرتبط با آن

ضمیمه شده در نظر گرفته میشود .عالوه بر آن پیوست  BIMممکن

در اتحادیه پیمانکاران ایاالت متحده وجود داشت و در نهایت آنها

است به قراردادی بغیر از قرارداد اصلی ضمیمه گردد .در این حالت

در ژوئیه  2007به این نتیجه رسیدند که به جای تالش برای تهیه

بسته به آن که کدامیک از قراردادها بررسی میشوند ،پیوست BIM

پیشنویس کلیه قراردادهای استاندارد خاص " BIMکارفرما – طراح"

مورد عمل قرار میگیرد .طرفین قرارداد (کارفرما ،مهندس مشاور،

و "کارفرما – پیمانکار" ،بهترین روش استفاده از قراردادهای موجود

پیمانکار ،پیمانکار جزء ،تأمین کننده )... ،در پیوست  BIMهمان

بین کارفرما-طراح و قراردادهای استاندارد کارفرما-پیمانکار که به

طرفین در قرارداد اصلی یا قراردادهای وابسته هستند [ .]8به عنوان

طور گسترده در صنعت ساخت استفاده میشود ،است .تهیهکنندگان

مثال هنگامی که قرارداد مورد بررسی قرارداد پیمانکار با پیمانکار

پیشنویس الحاقیه  BIMاعتقاد داشتند هر تالشی برای نوشتن اسناد

جزء است ،قرارداد بین آن دو قرارداد اصلی و قرارداد بین کارفرمای

قراردادی استاندارد و هرگونه تغییر در مسئولیتهای قراردادی و یا

پروژه و پیمانکار اصلی به عنوان قرارداد وابسته در نظر گرفته میشود.

تخصیص ریسک تنها مانع دیگری برای اجرای مدلسازی اطالعات

ضمنان پیوست  BIMبرخی از تعاریف قرارداد اصلی و قراردادهای

ساختمان خواهد شد .لذا در نهایت تصمیم گرفته شد تا آنچه که

وابسته را تغییر میدهد (BIM 301 Consensus DOCS - 2.3

در ابتدا " الحاقیه  2" BIMنامیده شد و بعدها "پیوست "BIM

3

)Addendum
"پیوست  "BIMدو نوع مدل را از هم تفکیک مینماید؛ "مدل

نامگذاری گردید را به عنوان راهکار ارائه نماید [.]7
اتحادیه پیمانکاران ایاالت متحده نوعی الحاقیه قراردادهای BIM

طراحی" 4و "مدل ساخت" .در "پیوست  " BIMمدلهای طراحی

را در  30ژوئن  2008ارائه نمود .این فرمت قراردادی تحت عنوان The

همانند اسناد طراحی دو بعدی است" .پیوست  "BIMمدل طراحی را

 BIM Addendum 301 Consensus DOCSمعرفی گردید
و آخرین نسخه آن در سال  2015منتشر شده است .این پیوست
شرایط قرارداد استانداردی را که به آن پیوست میگردد ،تغییر داده و
موضوعات مرتبط با مدلسازی اطالعات ساختمان که فراتر از محدوده
اولیه موافقتنامه استاندارد موجود است را اصالح مینماید" .پیوست
 "BIMتنها به عنوان الحاقیهای به قرارداد استاندارد اضافه میشود و
جایگزینی برای قراردادهای استاندارد موجود نمیباشد .این پیوست به
صورت یکسان به قرارداد "کارفرما -مشاور" و نیز "کارفرما -پیمانکار"
اضافه میشود .این کار سبب میشود روابط قراردادی بین اعضای
اصلی پروژه (کارفرما ،مشاور ،پیمانکار) همچنان برقرار بماند و تغییر
)Associated General Contractors of America (AGC
BIM Rider
BIM Addendum

به عنوان مدلی تعریف مینماید که به مرحله تکامل رسیده و معموال
توسط معمار یا مهندس مشاور در اسناد ساخت دو بعدی استفاده
میشود .تمام طراحیهای انجام شده توسط تیم طراحان به منظور
ایجاد یک مدل کامل انجام میشود که "پیوست  "BIMآنها را به
عنوان یک مدل متشکل از طراحی سازه ،معماری ،مکانیک ،برق،
تأسیسات و  ...میشناسد [ .]8همانند آنچه که یک "مدل طراحی"
معادل طراحی دو بعدی است" ،پیوست " "BIMمدل ساخت" را
معادل نقشههای کارگاهی و سایر اطالعات الزم برای ساخت تعریف
میکند .یکی دیگر از مفاهیم مهمی که در "پیوست  "BIMتعریف
شده است "مدل فدرال" 5است .مدل فدرال به عنوان "مدل متشکل
از مؤلفههای متصل اما متمایزی است که طراحیهای مشتق شده از

1
2
3

Design Model
Federated Model
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مدلها ،متون و سایر منابع دادهای را شامل میشود و با وجود ارتباط

در پروژههای  BIMبسیار بیشتر و مؤثرتر است .در "پیوست "BIM

با یکدیگر هویت و یکپارچگی خود را از دست نمیدهند ،به طوری

عمده ریسک نرمافزاری بر عهده کارفرما گذارده شده است ،به گونهای

که تغییر در یکی از اجزا مدل فدرال تغییری در مدل جزئی دیگر آن

که امکان تمدید مجاز مدت پیمان نیز برای پیمانکار فراهم میگردد.

مدل ایجاد نمیکند" [ .]8مدلهایی که توسط عوامل پروژه به وجود

موضوع مهم دیگری که پیوست  BIMبه آن پرداخته "مالکیت

میآیند ،به یک مدل اصلی متصل نمیشوند ،بلکه به عنوان مدلهای

معنوی" 2مدل است .در مدلسازی اطالعات ساختمان دادههای بسیار

جزئی و متمایز باقی میمانند .بنابراین ،یک مدل فدرال را میتوان در

زیادی وجود دارد .این دادهها که به صورت دیجیتالی میباشند ،به

هر زمان با پیوند هر تعداد یا ترکیبی از مدلها که توسط عوامل پروژه

سادگی قابل کپی شدن و اشتراکگذاری و استفاده در سایر پروژهها

تهیه شدهاند ،ایجاد کرد .یک مدل فدرال میتواند برای اهداف مختلف

هستند .از این رو خطر استفاده از اطالعات مدل به صورت غیر مجاز

از جمله؛ تشخیص برخورد بین اجزای پروژه ،1بازاریابی و تعمیر و

بسیار بیشتر از پروژههای دیگر است .بدین جهت یک بخش مستقل

نگهداری تجهیزات ،استفاده نمود .یکی از ویژگیهای مهم مدل فدرال

به حفظ حقوق مالکیت معنوی در پیوست  BIMاختصاص داده شده

آن است که مشارکت هر کدام از دستاندرکاران پروژه از دیگری جدا

است .در بخش  2-6پیوست  BIMهر کدام از طرفین قرارداد اصلی

است و هیچ کدام از عوامل پروژه نمیتوانند مدل تهیه شده توسط

و فرعی اجازه محدودی برای بازتولید ،توزیع ،نمایش یا بکارگیری

دیگری را تغییر دهد .بنابراين ،فرآيند تا حد زيادي شفاف است .این

اطالعات سهم خود در مدل را برای استفاده فقط در این پروژه

امر کمک میکند تا تمایز بین طراحی و ساخت و همچنین بین طراح

میدهند .در خصوص موضوع چالش بر انگیز مالکیت مدل اطالعات

و پیمانکار حفظ شود [.]7

نیز “پیوست  "BIMمالکیت کارفرما در مدل را تعیین نموده است؛

در کنار مزایایی که مدلسازی اطالعات ساختمان به وجود

کارفرما حق استفاده کامل از مدل طراحی را پس از پایان پروژه نیز

میآورد ،ریسکهایی را نیز به پروژه اضافه میکند که میبایست به

دارد با این وجود کارفرما ممکن است مجوز خود برای استفاده از مدل

عوامل پروژه اختصاص داده شوند" .پیوست  "BIMتالش میکند تا

را به دلیل عدم پرداخت حقالزحمه به طراح ،از دست بدهد (- .6.7

این ریسکها را به طور منصفانه و کارآمد به عوامل پروژه تخصیص

.)Consensus DOCS 301 BIM Addendum

دهد .یکی از ریسکهای منحصر به فرد در پروژههایی که در بستر
مدلسازی اطالعات ساختمان اجرا میشوند ،هنگامی به وجود میآید

 -2-6انجمن معماران امریکا ()AIA

3

که عوامل پروژه به اطالعات و مدل که توسط عوامل دیگر پروژه ایجاد

انجمن معماران امریکا در خصوص بکارگیری مدلسازی اطالعات

شده اعتماد و اتکا نمایند ،در حالی که اطالعات آنها صحیح نباشد.

ساختمان و تدوین مقررات و شرایط قراردادی آن پیشرو است .این

برای رفع این ریسک در "پیوست  "BIMمسئولیت هر کدام از طرفین

انجمن برای رفع مسائل قراردادی  BIMدو نوع راهکارها مختلف را

پروژه در ارتباط با دادهها بر اساس سهم آنها در تهیه مدل یا دسترسی

مطرح کرده است .راهکار اول ابالغ موافقتنامهای ویژه و مستقل برای

آنها به مدل تعیین میگردد (Consensus DOCS 301 - .5.1

مدلسازی اطالعات ساختمان است که روابط بین عوامل پروژه در

 .)BIM Addendumدر پیوست  BIMبرای تضمین جبران

بستر دیجیتالی را تنظیم مینماید .این انجمن پیوستهای قراردادی

خسارات احتمالی ناشی از عملکرد هر کدام از طرفین قرارداد ،تهیه

دیجیتالی که به پیمانهای استاندارد موجود اضافه میشوند را نیز

بیمهنامه به نفع سایر دستاندرکاران پروژه پیشبینی شده است

تدوین و منتشر نموده است که مانند الحاقیه به قرارداد اضافه شده و

(.)Consensus DOCS 301 BIM Addendum - .5.7

به منظور تدوین مسائل دیجیتالی پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.

یکی دیگر از ریسکهای مرتبط با مدلسازی اطالعات ساختمان
خطر عملکرد نامناسب و ضعیف نرمافزار است .هر چند ممکن است

 -1-2-6موافقتنامه دیجیتالی انجمن معماران امریکا

اینگونه ریسکها در پروژههای سنتی نیز به وجود آید ولی تأثیر آن

اولین نسخه موافقتنامه دیجیتالی انجمن معماران امریکا در اکتبر

1

2
3

Clash detection
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سال  2007منتشر گردید و در سال  2013مورد تجدید نظر قرار

قرارداد اصلی طرفین است را ارائه کرد .این پیوست الزامات محتوای

گرفت .این موافقتنامه قراردادی که با عنوان AIA Document

مدل در پنج سطح را تشریح و نحوی استفاده مجاز از محتوای مدل را

 ™C106شناخته میشود و در این مقاله به طور مختصر ™C106

در هر سطح تعیین مینماید .این پیوست قراردادی میزانی که کاربران

نامیده میشود ،یک موافقتنامه مستقل است که چگونگی بکارگیری

مدل میتوانند به محتوای مدل تکیه کنند را مشخص ،مالکیت مدل را

و انتقال دادههای دیجیتال بین طرفین را تعیین مینماید و زمانی

تعیین ،استانداردهای مدلسازی اطالعات ساختمان و فرمتهای فایل

بکار گرفته میشود که هیچ موافقتنامه دیگری برای استفاده

را تعیین و مسئولیت مدیریت مدل را از شروع تا پایان پروژه مشخص

و انتقال دادههای دیجیتالی بین عوامل پروژه وجود نداشته باشد.

میکند .این پیوست قراردادی شامل چهار بخش شامل؛ ( )1شرایط

این موافقتنامه دادههای دیجیتال را به عنوان اطالعات ،ارتباطات،

عمومی )2( ،پروتکل :هماهنگی و مغایرتها - 3مالکیت مدل  -الزامات

نقشهها یا طرحهایی که برای یک پروژه خاص به شکل دیجیتالی

مدل  -مدیریت مدل )3( ،سطح توسعه 4و ( )4اجزای مدل میباشد.

ایجاد یا ذخیره شده است ،تعریف میکند C106™ .به یک طرف اجازه

با تغییرات به وجود آمده در نحوی استفاده از کامپیوتر و دادههای

میدهد ( )1مجوز غیرانحصاری محدودی به طرف مقابل اعطا کند تا

دیجیتال در صنعت ساخت ،انجمن معماران امریکا نیز انواع دیگر

از دادههای دیجیتالی در یک پروژه خاص استفاده کند )2( ،مراحل

از پیوستهای قراردادی مرتبط با  BIMرا در سال  2013منتشر

انتقال دادههای دیجیتالی را تعیین مینماید و ( )3محدودیتهایی را

نمود [ .]10این مدارک عبارتنداز؛AIA Document,Building

در مورد مجوز اعطا شده قرار میدهد .عالوه بر این ™ C106اجازه

E203TM, Information Modeling and Digital Data

میدهد تا طرف انتقال دهنده دادههای دیجیتاال از گیرنده این

 Exhibitو Project Digital ,™AIA Document G201

اطالعات هزینه دریافت نماید [ .]9این موافقتنامه به طرفین امکان

 Data Protocol Formو,™AIA Document G202

دستیابی به موارد ویژه که به منظور اجرایی نمودن  BIMدر پروژه

Project Building Information Modeling Protocol

نیاز دارند را میدهد و طرفین آزادی عمل زیادی در گنجاندن شرایط

 Formبا ارائه این مدارک در واقع  G201 ،E203و G202

خاص خود در قرارداد را دارند.

جایگزین پیوستهای قراردادی  E201و  E202شدهاند.
پس از تعیین مبانی ارتباطات دادههای دیجیتالی و انتظارات از
مدلسازی اطالعات ساختمان ،پیوست قراردادی  2013-E203نیاز

 -2-2-6پیوستهای قراردادهای دیجیتالی انجمن معماران امریکا
انجمن معماران امریکا عالوه بر تهیه موافقتنامه مستقل برای

دارد که طرفین پروژه در مورد پروتکلهای الزم و مرتبط با دادههای

قراردادهای  ، BIMهمانند اتحادیه پیمانکاران ایاالت متحده،

دیجیتالی و  BIMتصمیمگیری نمایند .پس از آن پروتکلهای

پیوستهای ویژه قراردادی دیجیتال 1که به صورت الحاقیه تهیه شدهاند

 G201–2013و G202–2013استفاده میشودG201-2013 .

و به قراردادهای موجود صنعت ساخت اضافه میشود ،را نیز منتشر

برای مستندسازی پروتکلهای داده دیجیتالی بکار میرودG201- .

نموده است .این انجمن در سال  2007این پیوستها را تهیه نمود و

 2013و  G202-2013به طور صریح در موافقتنامه قرارداد طرفین

در طی سالهای بعد نسبت به اصالح و جایگزینی آنها با پیوستهای

پروژه گنجانده نشدهاند ،در حالی که شرایط ( 2013-E203پیوست

قراردادی جدید اقدام کرده است .اولین پیوست 2قراردادی این انجمن

موافقتنامه قرارداد طرفین پروژه) نیاز دارد که هر طرف پروتکلها را

 AIA DocumentsE201™–2007نام دارد که به قرارداد طرفین

تأیید و بروزرسانی نماید [.]10

پروژه اضافه میشود و به موجب آن فرآیند انتقال و تبادل دادههای

 AIA Document E203TM-2013که به صورت پیوست

دیجیتالی با یکدیگر تعیین میگردد .با گسترده شدن استفاده از

به قرارداد اصلی اضافه میشود شامل پنج بخش؛ (فصل  )1شرایط

مدلسازی اطالعات ساختمان انجمن معماران امریکا ( )AIAدر

عمومی( ،5فصل  )2انتقال و مالکیت دادههای دیجیتالی( ،فصل

سال  AIA Document E202 2008که مانند  E201پیوستی به
Digital Data Protocol Exhibit
Exhibit

Coordination & Conflicts
LEVEL OF DEVELOPMENT
Article 1- General Provisions

1
2
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 )3پروتکلهای داده دیجیتال( ،فصل  )4پروتکلهای مدلسازی

لولهکشی 6،سری  :5طراحی سازه ،7سری  :6تضمین کیفیت ،8سری

اطالعات ساختمان و (فصل  )5شرایط و ضوابط دیگر 1میباشد .هدف

 :7برآورد مقادیر ،9سری  :8استفاده از مدل برای تجسمسازی ،10سری

اولیه  E203-2013تعیین میزان استفاده از دادههای دیجیتالی و

 :9استفاده از مدل در تحلیل مکانیکال ،الکترونیکال و لولهکشی،11

مدلسازی اطالعات ساختمان و نحوه بکارگیری از مدل دیجیتال
است .هنگامی که درک کلی به دست میآید ،طرفین پروژه از این
پیوست برای تعیین انتظارات خود در مورد دامنه و نحوی استفاده
مجاز از دادههای دیجیتال و مدلسازی اطالعات ساختمان استفاده
میکنند [ .]10از این جهت این پیوست میتواند برای انواع قراردادها
بکار گرفته شود و محدودیتی برای استفاده از آن وجود ندارد.

سری  :10تجزیه و تحلیل انرژی  ،سری  :11مدیریت پروژه ،BIM13
12

سری  :12استفاده از مدلها در مدیریت تسهیالت و سری :13
14

استفاده از مدلها در ساخت  .عالوه بر بکارگیری مدلسازی
15

اطالعات ساختمان در پروژههای ساختمانی ،فنالند در استفاده از این
فنآوری در پروژههای زیربنایی نیز پیشرو است .در این ارتباط سه
مجموعه؛ دستورالعملها و الزامات مدل عمومی زیرساخت ،16فرمت
تبادل اطالعات مدل زیرساخت در فنالند 17و سیستم طبقهبندی
 InfraBIM18که از  BIMتدوین شده است .این دستورالعملها در

 -7فنالند
فنالند یکی از کشورهایی است که در استفاده از مدلسازی اطالعات
ساختمان پیشقدم بوده و نسبت به تهیه اسناد و دستورالعملهای
متعدد برای بکارگیری این فنآوری اقدام نموده است .یکی از این اسناد
مجموعه نشریات "BIM Common Billing Requirements
 "2012است که بر اساس الزاماتی که توسط Senate Properties
در سال  2007منتشر شده ،تهیه گردیده استSenate Properties .
یک شرکت دولتی تحت نظارت وزارت اقتصاد فنالند میباشد که
مسئولیت مدیریت و اجاره داراییهای دولت فنالند را برعهده دارد.
مجموعه نشریات "BIM Common Billing Requirements
 "2012نتیجه یک پروژه گسترده مبتنی بر  COBIMتدوین شده
است .نیاز به تدوین این الزامات ناشی از رشد روزافزون استفاده از
مدلسازی اطالعات ساختمان در صنعت ساخت فنالند است .در تمام
مراحل یک پروژه ساختمانی ،طرفین مشارکتکننده نیاز فزایندهای
برای تعیین دقیقتر مدلسازی و نحوه انجام مدلسازی دارند.
"الزامات مشترک  2"2012 BIMبر اساس دستورالعملهای
قبلی سازمانهای کارفرمایی و تجارب حاصل از آنها به همراه تجربه
کاربران تهیه شده است [ .]11این مجموعه شامل سیزده سری به
شرح زیر است؛ سری  :1بخش عمومی ،3سری  :2مدلسازی وضعیت
شروع ،4سری  :3طراحی معماری ،5سری  :4طراحی مکانیکال ،برق و
Article 5- Other Terms and Conditions
Common BIM Requirements 2012
General Part
Modeling of the starting situation
Architectural design

1
2
3
4
5
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دهها پروژه آزمایشی در سراسر فنالند توسعه یافته و مورد آزمایش
قرار گرفتهاند .یکی دیگر از دستورالعملهای مرتبط با  BIMدر
پروژههای زیربنایی "الزامات عمومی "2015 InfraBIM YIV

19

است ،الزامات ( InfraBIMجلد  )7-1در پنجم ماه مه  2015توسط
 BuildingSMART Finlandمنتشر شد .اولین پیشنویس این
الزامات بین سالهای  2010تا  2104توسط شرکتکنندگان در بسته
کاری پروژه  InfraFINBIMپروژه  RYM Oyتهیه گردید .عالوه
بر این شهرهای هلسینکی ،اسپو ،وانتا ،تورکو ،تامپیر ،الهوتی و اوولو
نیز تهیه مجموعه را پشتیبانی کردهاند .بسیاری از متصدیان دیگر در
سازمانهای بخش زیربنایی نیز در مورد الزامات اظهارنظر نمودهاند.
این مجموعه برای مدیریت پروژههایی که از مدلسازی استفاده
میکنند ،تهیه شده است .استفاده از اثرات مدلسازی ،سازمان پروژه،
مرحلهبندی ،زمانبندی ،رویکرد و تبادل اطالعات .مسئول پروژه باید
قادر به ارزیابی نحوه استفاده از مدلسازی اطالعات برای به حداکثر
رساندن ارزش افزوده و نحوه مدلسازی برای دستیابی به اهداف کلی
6 MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) design
7 Structural design
8 Quality assurance
9 Quantity take-off
10 Use of models for visualization
11 Use of models in MEP analyses
12 Energy analysis
13 Management of a BIM project
14 Use of models in facility management
15 Use of models in construction
16 General Infra Model Requirements and Instructions
17 the open Inframodel data exchange format developed in
Finland
18 the InfraBIM Classification System
19 Common InfraBIM requirements YIV2015
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پروژه باشد [.]12

این استاندارد نه تنها با سامانه نرمافزاری  Revitسازگار است بلکه با

دستورالعملهای مدلسازی  InfraBIMشامل اسناد زیر است:

سیستم قراردادی  13FIDICنیز سازگاری دارد [ .]14اولین نسخه

 )1پروژه مبتنی بر مدل داده )2 ،1الزامات مدل سازی عمومی)3 ،2

پروتکل قراردادی مدلسازی اطالعات ساختمان در بریتانیا توسط

دادههای اولیه )4 ،3مدل و مدلسازی در مراحل مختلف طراحی در

انجمن صنعت ساخت ( 14)CICدر سال  2013ارائه گردید و ویرایش

پروژه )5 ،4مدلهای ساخت )6 ،5مدلهای ساختمان )7 ،6مدلهای

دوم آن نیز در سال  2018منتشر شده است .این پروتکل به منظور

ساختمان )8 ،7تضمین کیفیت مدل )9 ،8برآورد مقادیر ،مدیریت

کاربرد در پروژههایی که در آنها از مدلهای اطالعات ساختمان

هزینه )10 ،9تصویرسازی )11 ،10مدیریت دارایی ،11و  )12استفاده

استفاده میشوند ،تهیه گردیده و مطابق توضیحات مقدمه آن ،برای

از مدل در مراحل مختلف طراحی ،ساخت و همچنین استفاده و

تمام قراردادهای ساخت مشترک طراحی شده و از  BIMدر سطح

نگهداری از پروژههای زیربنایی.12

دوم 15پشتیبانی میکند .این پروتکل مدلهای اطالعات ساختمان را

 Inframodelیک روش باز بر اساس استاندارد LandXML

که توسط اعضای تیم پروژه تهیه میشود شناسایی کرده و تعهدات،

و برای تبادل اطالعات زیرساخت مورد استفاده قرار میگیرد .نسخه

مسئولیتها و محدودیتهای مرتبط با استفاده از مدلها را مشخص

اولیه  Inframodel3که شامل اجزایی برای مدلهای زمین ،سطوح

مینماید [ .]15پروتکل  BIMبه قرارداد بین کارفرما و تیم پروژه

زیرزمینی ،هندسه جادهها و راهآهن و الیههای ساختمانی است .عالوه

پیوست میشود .در برنامه استراتژی ساخت دیجیتال بریتانیا  -سطح

بر آن فاضالب و تأمین آب را نیز پوشش می دهدInframodel .

سوم BIM

مقرر گردیده برای اطمینان از یکپارچگی ،اجتناب از

روش متداول برای استفاده از  LandXMLدر فنالند را توضیح

سردرگمی و تشویق کار مشترک ،ایجاد چارچوب قراردادی جدید برای

میدهد .از اول ماه مه  Inframodel 2014فرمت تبادل اطالعات

پروژههایی که با  BIMتهیه شدهاند ،در دستور کار قرار گیرد [.]16

در آژانس ترافیک فنالند و شهرهای بزرگ قرار گرفته است [.]13

پروتکل  BIMدر انطباق با  BS 1192-2که استاندارد بکارگیری

 -8بریتانیا

16

مدلسازی اطالعات ساختمان در بریتانیا است ،تهیه شده است .در
اواخر سال  ،2019دو استاندارد بینالمللی برای مدلسازی اطالعات

بریتانیا اولین نسخه استاندارد  BIMخود را تحت نام "AEC

ساختمان ( BS EN ISO 19650-1 )BIMسازماندهی اطالعات

 "(UK) BIM Standardدر نوامبر  2009ارائه نمود  .نسخه

در کارهای ساختمانی  -مدیریت اطالعات با استفاده از مدلسازی

دیگری از این استاندارد در سال  ۲۰۱۰میالدی برای بهرهبرداری

اطالعات ساختمان  -قسمت  :1مفاهیم و اصول و BS EN ISO

از فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان با رویکرد به کارگیری از

 2 -19650سازمان اطالعات در مورد کارهای ساختمانی  -مدیریت

نرمافزار  Revitانتشار یافت .برای تهیه این استاندارد ،متخصصینی

اطالعات با استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان  -قسمت :2

از شرکتهای مختلف صنعت ساختمان از کشور انگلستان مشارکت

مرحله تحویل دارایی ،منتشر شده است و این دو استانداردها به

کردند .این استاندارد برای هدایت و پشتیبانی از یک روش مشخص

ترتیب جایگزین ( BS 1192اصول) و  PAS 1192قسمت ( 2مرحله

در انجام پروژههای مربوط به ساختوساز ساختمانی بهکار میرود.

سرمایه/تحویل) میشوند.
به طور خالصه میتوان گفت در بریتانیا نیز تاکنون قرارداد

1 Data model-based project
2 General modelling requirements
3 Initial data
4 Model and modelling in different design phases in project
5 Construction models
6 Construction models
7 Construction models
8 Quality assurance of model
9 Quantity survey, cost management
10 Visualization
11 Asset management
12 Utilization of model in different design phases, construction
of infra as well as use and maintenance of infra

مستقلی برای پروژههای مبتنی بر مدلسازی اطالعات ساختمان
تدوین نشده و مانند ایاالت متحده رویکرد استفاده از پیوستی مناسب
برای تعریف و ایجاد ارتباطات مناسب در بستر  BIMبکار گرفته شده
(FIDIC 13فدراسیون بینالمللی مهندسان مشاور) نهادی بینالمللی است که
قراردادهای صنعت ساخت را در سطح بینالمللی تبیین میکند.
14 Construction Industry Consul
15 BIM Level 2
16 Digital Built Britain - Level 3 Building Information Modeling
- Strategic Plan
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است .تدوین قراردادی جدید تنها برای اجرایی نمودن سطح سوم
 BIMدر دستور کار قرار خواهد گرفت.

 -10سنگاپور
سنگاپور نیز بر روی گسترش استفاده از مدلسازی اطالعات
ساختمان تمرکز نموده است .یک سوم کارگران سنگاپور خارجی

 -9استرالیا

هستند و دولت سنگاپور قصد دارد با گسترش این فنآوری به کاهش

مدلسازی اطالعات ساختمان در استرالیا نیز به طور فزایندهای

آنان کمک نماید .باال بردن بهرهوری صنعت ساخت در سنگاپور هدف

رو به گسترش است ،با این وجود تعیین بهترین راه برای اجرایی

دیگری است که دولت آن کشور برای بکارگیری مدلسازی اطالعات

نمودن مدلسازی اطالعات ساختمان در پروژهها در دست بحث و

ساختمان در نظر گرفته است .در ساختمانهای با سطح زیربنای بیش

بررسی است .در سطح صفر و یک  ،BIMدیدگاه غالب در صنعت

از  5000مترمربع بکارگیری  BIMاجباری اعالم شده است [ .]18به

ساخت استرالیا این است که مدلهای قراردادی سنتی (مانند

منظور دستیابی به این اهداف در سال  2012و سپس در سال 2013

قراردادهای طراحی و ساخت) مناسب هستند .این ارزیابی تا حد

نسخه اول و دوم "راهنمای  BIMسنگاپور" 2توسط اداره ساختمان

زیادی درست است ،زیرا سطح صفر  BIMو سطح یک  BIMبه طور

و ساخت 3ارائه شده است .در ارتباط با قرارداد متناسب با BIM

کلی نشاندهنده روند طراحی دو بعدی است که در دهههای گذشته

نیز پروتکل ویژهای برای استفاده کنندگان مدل اطالعات ساختمان

مورد استفاده قرار گرفته است .برای سطح دو  ،BIMدیدگاهی که

منتشر شده است .نسخه اولیه این پروتکل به نام شرایط ویژه BIM

بیشتر مورد قبول صنعت ساخت استرالیا قرار گرفته آن است که تنها

در سال  2012و نسخه دوم آن در سال  2015منتشر شده است .این

"پروتکل  "BIMبه قرارداد پیوست شود (پروتکل  BIMکه "سند

پروتکل به قرارداد طرفین پروژه پیوست میشود و شرایط مربوط به

قرارداد" است ،در موضوعات  BIMدارای اولویت نسبت به دیگر اسناد

چگونگی بکارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان را برای هر کدام از

است) .پروتکل BIM؛ مشخصات فنی مدل  BIMو همچنین تعهدات

طرفین قرارداد مشخص مینماید.

4

طرفین قرارداد در رابطه با استفاده از مدل  BIMرا مشخص میکند.

عالوه بر اینها "راهنمای الزامات  BIMبرای برنامه اجرایی

به نظر میرسد استرالیا این دیدگاه را پذیرفته است که در سطح دو

 5"BIMنیز توسط اداره ساختمان و ساخت سنگاپور و شامل موارد

 ،BIMهرگونه تالش برای بازنویسی قراردادهای استاندارد تنها مانع

زیر در سال  2013تهیه شده است [ .]19اطالعات پروژه ،اعضای

دیگری برای اجرای گسترده مدلسازی اطالعات ساختمان به وجود

پروژه ،اهداف پروژه ،موارد استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان

میآورد .در سطح دو  BIMاستفاده از یک پروتکل جداگانه BIM

برای هر مرحله از یک پروژه ،6اقالم قابل تحویل  BIMبرای هر مورد

رویکرد ترجیحی قراردادی است .این رویکرد با رویکردی که بریتانیا و

استفاده از  ،BIM7مدل نویسنده و کاربران برای هر یک از نتایج قابل

ایاالت متحده در مورد قراردادهای مربوط به الزامات سطح دو BIM

تحویل  ،BIM8اجزای مدل ،سطح جزئیات و ویژگیها برای هر کدام

دارند ،سازگار است .صنعت ساخت استرالیا تا به امروز هیچ قراردادی

از اقالم قابل تحویل  ،BIM9فرآیند ایجاد ،نگهداری ،انتشار و همکاری

که با سطح سوم  BIMسازگار باشد ،ایجاد نکرده است .به طور کلی

با  ،BIM10محیط فنی و سایر موارد .عالوه بر این راهنما سنگاپور

میتوان گفت سطح سه نیاز به توسعه قراردادهای جدید استاندارد

نسبت به تدوین اسناد و مدارک متعدد دیگری در ارتباط با BIM

دارد و انواع قراردادهای موجود به طور کلی با الزامات و اهداف سطح

اقدام نموده است که در جدول " 3خالصه وضعیت دستورالعملهای

سه  BIMمطابقت ندارند [ .]17در کنار مباحث قراردادی برای
اجرایی نمودن مدلسازی اطالعات ساختمان در استرالیا راهنماهایی
تهیه شده است .یکی از این راهنماها در سال  2015و با عنوان
"راهنمای تدارکات ساختمان و ساخت :ادغام تیم پروژه و مدل سازی
اطالعات ساختمان "1منتشر شده است.
1 Building and Construction Procurement Guide: Project Team
Integration and Building Information Modelling
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2 Singapore BIM Guide
)3 Building and Construction Authority (BCA
4 BIM Particular Conditions
5 BIM Essential Guide For BIM Execution Plan
6 BIM use cases for each stages of a project
7 BIM deliverables for each BIM use case
8 Model author and users for each BIM deliverables
9 Model elements, level of details and attributes for each BIM
deliverable
10 Process for BIM creation, maintenance, release and
collaboration
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مدلسازی اطالعات ساختمان در برخی کشورهای پیشرو" به آنها
اشاره شده است.
 -11چین

که ب ه صورت پیوست در قراردادهای فعلی پروژه قرار میگیرند [.]14
 -12آلمان
در آلمان ،مدلسازی اطالعات ساختمان در حال حاضر بیشتر

کشور چین نیز در زمینه استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان

در پروژههای بخش خصوصی بکار گرفته میشود و کارفرمایان

گامهای مهمی را برداشته است .اولین بار در سال  2007مؤسسه

بخش عمومی تجربی کافی در بکارگیری آن ندارد و نیازمندیهای

پژوهش و طراحی استاندارد ساختمان چین 1استاندارد دیجیتال

آنان برای استفاده از  BIMهنوز مشخص نشده است [ .]2در ماه

اجزای ساختمان 2را ارائه داد .در سال  2012وزارت مسکن شهری

آوریل سال  2013وزارت حمل و نقل و زیرساخت دیجیتال فدرال

و روستایی 3با تجدیدنظر در استانداردهای ساختمانی پنج استاندارد

آلمان 9کمیته اصالحات پروژههای بزرگ را تشکیل داد تا بتواند با

مرتبط با مدلسازی اطالعات ساختمان را منتشر نمود .این پنج

انجام اصالحات در پروژههای بزرگ دولتی به صرفهجوییهای قابل

استاندارد عبارتند از؛ استاندارد بکارگیری مدل اطالعات مهندسی

مالحظهای دست پیدا نماید .دولت به عنوان بخشی از طرح اصالحات

معماری ،4استاندارد ذخیرهسازی مدل اطالعات مهندسی معماری،5

پروژههای بزرگ ،مدلسازی اطالعات ساختمان را یک گام بزرگ برای

استاندارد تحویل مدل اطالعات مهندسی معماری ،6استاندارد

استفاده از فرصتهای قابل دسترسی توسط دیجیتالسازی اعالم کرد.

طبقهبندی و کدگذاری مدل اطالعات مهندسی معماری ،7استاندارد

به دنبال این مراحل اولیه در دسامبر  2015وزیر امور حمل و نقل و

بکارگیری مدل اطالعات مهندسی صنایع تولیدی .]20[ 8در جدول

زیرساختهای دیجیتال ،رسما اعالم کرد که استفاده از  BIMبرای

 3برخی از مهمترین اسناد و مدارک مرتبط با  BIMکه در چین تهیه

همه پروژههای حمل و نقل آلمان تا پایان سال  2020اجباری خواهد

شدهاند ،درج گردیده است.

بود .در حال حاضر در آلمان دو بخش برای تهیه استاندارد وجود دارد،

از سال  ۲۰۱۰تاکنون وزارت مسکن و ساختوساز روستایی و

اولین بخش توسط انجمن مهندسان آلمانی 10یا  VDIکه بزرگترین

شهری چین با دپارتمانهای مربوطه ،جهت نشر نسخه چندگانه

انجمن مهندسی در آلمان با بیش از  15000عضو است ،نمایندگی

قراردادی برای پروژههای ساخت مشغول به کار بوده است .تلفیق

میشود .این سازمان مجاز است استانداردهای قانونی مانند سری

شرایط کنونی و توسعه عملی فنآوری مدلسازی اطالعات ساختمان

 VDI2552را که قب ً
ال طراحی شده است ،تولید کندVDI2552 .

در کشور چین ،به منظور الزامی کردن حقوق و تعهدات گروههای

که در همکاری با موسسه استاندارد آلمان ( )DINتوسعه یافته است،

فعال در پروژه به صورت ضمیمه قراردادی است .بدین مضمون

به استاندارد ملی  BIMملی آلمان تبدیل خواهد شد [.]21

که نسخههایی از قرارداد که کاربرد و ارتقاء فنآوری  BIMرا در
پروژههای مهندسی مختلف تسهیل خواهد نمود ،مطرح شده است.

 -13نتایج و جمعبندی

وزارتخانههای ملی و انجمنهای صنعتی ،مستندات قراردادی که

مدلسازی اطالعات ساختمان بر مبنای همکاری و مشارکت بین

مناسب شرایط کشور چین است را پایهریزی نموده و توسعه دادهاند

عوامل پروژه استوار است BIM .به طور ذاتی وابستگی زیادی به
دادههایی که توسط عوامل مختلف پروژه ایجاد و به اشتراک گذارده

1 China Institute of Building Standard Design and Research
2 Building Objects Digital Standard
3 Ministry of Housing Urban-Rural Construction
4 Uniform Standard for the Application of Architectural
Engineering Information Model
5 Storage Standard for Architectural Engineering Information
Model
6 Delivery Standard for Architectural Engineering Design
Information Model
7 Classification and Coding Standard for Architectural
Engineering Design Information Model
8 Application Standard for Manufacturing Industry Engineering
Design Information Model

میشود ،دارد و از این رو نیازمند همکاری بیشتر اعضای پروژه نسبت
به پروژههای سنتی است .یکی از الزامات و پیشنیازهای مهم اجرایی
نمودن مدلسازی اطالعات ساختمان تعیین تکلیف موضوعات
قراردادی و روشن نمودن شرایط و تعهدات طرفین  BIMاست.
9 Germany’s Federal Ministry of Transport and Digital
)Infrastructure (BMVI
10 Verband Deutscher Ingenieure
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قراردادی BIM
راهکارهای قراردادی
معایب راهکارهای
جدول 2
جدول
BIM
مزایا وو معایب
 :.2مزایا
Table
ofBIM
BIMcontracting
contractingapproaches
approaches
Table2.2.Advantages
Advantages and
and disadvantages
disadvantages of
راهکار

ویژگیهای راهکار

مزایا

قرارداد
مستقل
BIM

قرارداد مستقل برای اجرایی
نمودن  BIMتهیه توسط
عوامل پروژه (کارفرما ،طراح،
پیمانکار) بکار گرفته میشود.

امکان باز تعریف کامل شرایط قراردادی  BIMبرای
هر یک از طرفین پروژه (کارفرما ،مشاور ،پیمانکار) و
تغییر مسئولیتهای هر کدام از طرفین با توجه به
ویژگیهای مدلسازی اطالعات ساختمان به وجود
میآید.

پیوست
قراردادی
BIM

با الحاق پیوست قراردادی
 BIMبه قراردادهای استاندارد
موجود شرایط آنها را تغییر
داده و مسائل مرتبط با BIM
که فراتر از محدوده
موافقتنامههای موجود است،
پاسخ داده میشود.

اضافه شدن الحاقیه ویژه  BIMبه قراردادهای موجود
بدون نیاز به تدوین قراردادهای جدید و عدم نیاز به
باز تعریف کلی قراردادهای کارفرما-مشاور و کارفرما-
پیمانکار ،آشنایی عوامل پروژه به قراردادهای موجود و
عدم ایجاد ابهامات جدید قراردادی در خصوص
بخشهای دیگر پروژه ،تسهیم ریسکها و
مسئولیتهای هر کدام از عوامل پروژه مطابق
فرمتهای قراردادی موجود .محفوظ ماندن مسائل
محرمانه بین کارفرما با طراح و پیمانکار

معایب

نیاز به تهیه انواع قراردادهای جدید
برای هر یک از طرفین پروژه و عدم
آشنایی استفاده کنندگان از آنها،
ایجاد مانع برای اجرای  BIMبا اضافه
شدن ابهامات قراردادی جدید ،تغییر
در مسئولیتها و ریسکهای
اختصاص یافته به عوامل پروژه و بروز
اختالفات جدید.

محدودیتها در خصوص تغییرات
بنیادی در قرارداد و تکیه به مبانی
قراردادهای استاندارد موجود که در
آنها شرایط  BIMمنظور نشده است.

در اغلب کشورها برای اجرایی نمودن  BIMدر کنار تهیه راهنما

با  E203و  G201و  G202جایگزین شد .در سال  2008الحاقیه

و دستورالعملهای اجرایی ،چاره اندیشی مسائل قراردادی نیز مورد

 AIA Document E202که در آن الزامات محتوای مدل در

توجه قرار گرفته است .با وجود آنکه اجماع جمعی بین کاربران برای

پنج سطح توسعه ایجاد و نحوی استفاده مجاز از محتوای مدل را

تهیه اسناد قراردادی ویژه مدلسازی اطالعات ساختمان وجود دارد،

در هر سطح تعیین کرده بود ،توسط این انجمن منتشر گردید ،این

اما رویکرد یکسان و استانداردی در مورد میزان تعهدات و الزامات

الحاقیه نیز با انتشار  E203و  G201و  G202کنار گذارده شده

مورد نیاز و نیز محلی که اسناد  BIMمیبایست در آن بخش از پیمان

است .در نهایت انجمن معماران امریکا ( )AIAدر سال  2013سلسله

قرار داده شود ،وجود ندارد.

الحاقیههایی را به نامهای  AIA Document E203TMو AIA

در ایاالت متحده امریکا دو سازمان مستقل در خصوص انتشار

™ Document G201و ™ AIA Document G202منتشر

قرارداد و الحاقیه قرارداد  BIMاقدام نمودهاند .انجمن معماران امریکا

نمود که طی آنها مبانی ارتباطات دادههای دیجیتالی و انتظارات

( )AIAدر سال  2007قرارداد مستقل برای مدلسازی اطالعات

از  ،BIMمستندسازی پروتکلهای داده دیجیتالی ،مستندسازی

ساختمان را با نام  ™AIA Document C106منتشر نمود که

پروتکلهای مدلسازی تعیین و تدوین شدهاند .اتحادیه پیمانکاران

چگونگی بکارگیری و انتقال دادههای دیجیتال بین طرفین پروژه در

ایاالت متحده ( )AGCدر سال  2008الحاقیه قرارداد  BIMرا در

آن مشخص شده است ،آخرین نسخه این موافقتنامه در سال 2013

دو نوع (کارفرما-طراح) و (کارفرما-پیمانکار) منتشر نموده است .این

بازنگری گردید .آن انجمن در همان سال  2007نیز پیوست AIA

پیوست به قراردادهای موجود صنعت ساخت اضافه میشود و شرایط

 DocumentsE201™–2007را منتشر نمود که در سالهای بعد

خاص مدلسازی اطالعات ساختمان را در آنها تعیین مینماید.
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آخرین نسخه این الحاقیه در سال  2015منتشر شده است .این

 BIMتهیه شدهاند و در آنها موضوع مدلسازی اطالعات ساختمان

پیوست شرایط قرارداد استاندارد را تغییر داده و مسائل مرتبط با

مورد توجه قرار نگرفته است .بکارگیری این قراردادها بدون توجه

این فنآوری که فراتر از محدوده اولیه موافقتنامه استاندارد است،

به شرایط و ویژگیهای  BIMو عدم چارهاندیشی در این خصوص

اصالح مینماید .این کار سبب میشود روابط قراردادی بین اعضای

مشکالتی را در بکارگیری و گسترش این فنآوری نوین به وجود

اصلی پروژه (کارفرما ،مشاور ،پیمانکار) همچنان برقرار بماند و تغییر

میآورد .از این رو میبایست چارچوب مناسب قراردادی مدلسازی

عمدهای در مسئولیتهای آنها به وجود نیاید .همانگونه که مالحظه

اطالعات ساختمان با توجه به پیش زمینههای قراردادی موجود در

میشود انجمن معماران امریکا ( )AIAبا وجود آنکه در ابتدا نسبت به

صنعت ساخت کشور تهیه گردد.

تدوین و انتشار قراردادی مستقل برای مدلسازی اطالعات ساختمان

راهکارهای ارائه شده برای حل مشکالت قراردادی مدلسازی

اقدام نموده بود ،رویه خود را تغییر داده و مانند اتحادیه پیمانکاران

اطالعات ساختمان به دو دسته اصلی تقسیم میگردند .دسته اول

ایاالت متحده ( )AGCبهنگام نمودن پیوست قراردادی  BIMخود

که با اقبال کمتری مواجه شده است تدوین یک موافقتنامه مستقل

را در دستور کار قرار داده است.

برای  BIMاست .رویکرد دیگری که توسط بسیاری از سازمانها و

بریتانیا پیش از انتشار پیوست قراردادی خود ابتدا در سال 2009

کشورها مورد توجه قرار گرفته است تهیه "پیوست قراردادی "BIM

استاندارد مدلسازی اطالعات ساختمان را تدوین نمود و سپس در

است که بنابر ویژگیهای هر کشور تهیه و به قراردادهای استاندارد

سال  2013الحاقیهی  BIMرا منتشر کرد و در سال  2018نیز

موجود ضمیمه میگردد تا آنها را با شرایط ویژه مدلسازی اطالعات

آخرین بازنگری را بر روی آن انجام داده است .این الحاقیه میتواند

ساختمان هماهنگ نماید .به دلیل پیچیدگیها و نیز عدم آشنایی

به تمام قراردادهای ساخت مشترک اضافه شود و از  BIMدر سطح

کامل ارکان پروژه به تمامی مسائل مرتبط با بکارگیری مدلسازی

دوم پشتیبانی مینماید .در بریتانیا نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها

اطالعات ساختمان و افزایش ابهامات در صورت استفاده از الگویی

به جای تدوین یک قرارداد جامع و مستقل ،با پیوست نمودن الحاقیه

جدید و ناآشنا برای دستاندرکاران پروژه ،ترجیح اغلب کشورها و

ویژه  ،BIMنسبت به تعیین وظایف قراردادی طرفین پروژه اقدام

سازمانهای مرتبط با مدلسازی اطالعات ساختمان آن است که

نموده است .سنگاپور نیز در سال  2012شرایط قراردادی  BIMرا

پیوستی مناسب به قراردادهای موجود صنعت ساخت اضافه شود و

تهیه و در سال  2015آن را بازنگری نموده است .استرالیا و چین

در واقع الگو و چارچوبهای قراردادی موجود حفظ و تنها با پیوست

نیز بکارگیری پیوست ویژهای برای انطباق شرایط جدید حاصل

نمودن الحاقیهای شرایط  BIMرا در پیمان منظور نمایند .مزایا و

از بکارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان در پروژههای صنعت

معایب هر یک از این راهکارهای قراردادی  BIMدر جدول  2بیان

ساخت را در دستور کار خود قرار دادهاند .سایر کشورها نیز راهنماها

شده است و خالصهای از دستورالعملهای  BIMدر برخی کشورهای

یا استانداردهای بکارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان را تهیه

پیشرو در مدلسازی اطالعات ساختمان در جدول  3ارائه گردیده

کردهاند که در آنها ویژگیهای قراردادی  BIMمورد توجه قرار گرفته

است.

و شرایط قراردادی مناسب در دست تهیه است.
در ایران سازمان برنامه و بودجه نسبت به تهیه و ابالغ تعداد

 -14نتیجهگیری و پیشنهاد

زیادی از انواع پیمانهای صنعت ساخت اقدام نموده است .به دلیل

برای اجرایی نمودن و گسترش مدلسازی اطالعات ساختمان نیاز

بکارگیری گسترده این قراردادها در صنعت ساخت کشور ،عوامل

به تهیه و تدارک زیرساختهای ویژهای است .یکی از این پیشنیازهای

پروژه در حوزههای مختلف کارفرمایی ،مهندسان مشاور و پیمانکاران

مهم تدوین بستر قراردادی و تنظیم روابط طرفین پروژه با توجه به

با این نوع قراردادها آشنایی بسیار خوبی دارند .بیشتر این قراردادها

شرایط و خصوصیات دیجیتالی و مدلسازی دادهها و اختیارات و

که معموال به صورت "موافقتنامه ،شرایط عمومی ،شرایط خصوصی،

مسئولیتهای هر کدام از ارکان پروژه است .قراردادهای پروژهمحور که

فهرست بها ،مشخصات فنی عمومی" تدوین شدهاند ،پیش از رواج

با فنآوری  BIMآمیخته میشوند ،میبایست با شرایط این فنآوری
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جدول  :3خالصهای از دستورالعملهای  BIMدر برخی کشورهای پیشرو در مدلسازی اطالعات ساختمان
ساختمانTable 3.
A summary
BIM
in some
در of
the
leading
ای ازcountries
Buildingهin
Information
سازیofاطالعات
guidelinesمدل
کشورهای پیشرو در
برخی
BIM
دستورالعملهای
جدول  .3خالص
Table 3. A summary of BIM guidelines in some ofModeling
the leading countries in Building Information Modeling
نوع دستورالعمل

ردیف

راهنمای
الحاقیه قرارداد
بکارگیری/
قرارداد مستقل
استاندارد
BIM BIM
BIM

نام
کشور

نام مجموعه

انتشاردهنده

1

امریکا

راهنمای بکارگیری پروژه
 BIMدر ایاالت متحده

مؤسسه ملی علوم
ساختمان ()NIBS

2

امریکا

The Consensus
DOCS 301 BIM
Addendum

اتحادیه پیمانکاران
ایاالت متحده ()AGC



3

امریکا

AIA
–™DocumentsE201
2007

انجمن معماران امریکا
()AIA



4

امریکا

AIA Document
™C106

انجمن معماران امریکا
()AIA

5

امریکا

AIA Document E202

انجمن معماران امریکا
()AIA
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اولین

آخرین

2002

2010

2002

2015

2002





سال انتشار

2013 2002

2002

توضیحات

دو نوع پیوست
دارد (کارفرما-
طراح  ،کارفرما-
پیمانکار

پروسههای انتقال و
یا تبادل دادههای
دیجیتالی را با
یکدیگر تعیین
مینمایندE203 .
و  G201و
 G202جایگزین
این الحاقیه شده
است.
موافقتنامهای
است که چگونگی
بکارگیری و انتقال
دادههای دیجیتال
بین طرفین را
مشخص مینماید

الزامات محتوای
مدل در پنج سطح
توسعه ایجاد و
نحوی استفاده
مجاز از محتوای
مدل را در هر
سطح تعیین
مینماید E203 .و
 G201و G202
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جایگزین این
.الحاقیه شده است

مبانی ارتباطات
دادههای دیجیتالی
و انتظارات از
 جایگزین- BIM
E202  وE201

2013

مستندسازی
پروتکلهای داده
- دیجیتالی
 وE201 جایگزین
E202
مستندسازی
پروتکلهای
- مدلسازی
 وE201 جایگزین
E202
 سری13
دستورالعمل

2013

2013

 سند12
دستورالعمل
پروژههای زیربنایی
برای تمام
قراردادهای ساخت
مشترک طراحی
 درBIM شده و از
سطح دوم
پشتیبانی میکند

2012

2013



انجمن معماران امریکا
)AIA(

AIA Document
E203TM-2013,
Building Information
Modeling and Digital
Data Exhibit

امریکا

6



انجمن معماران امریکا
)AIA(

AIA Document
G201™–2013,
Project Digital Data
Protocol Form

امریکا

2

امریکا

2

فنالند

9

انجمن معماران امریکا
)AIA(



AIA Document
G202™–2013,
Project Building
Information
Modeling Protocol
Form
BIM Common
Billing Requirements
2012

2012



BuildingSMART
Finland

2015



BuildingSMART
Finland

Common InfraBIM
requirements
YIV2015

فنالند

10

2009



AEC (UK) BIM
Standard

BIM استاندارد

بریتانیا

11

Construction
Industry
Consul_CIC

BUILDING
INFORMATION
MODELLING (BIM)
PROTOCOL

بریتانیا

12

Building and
Construction
Procurement Guide:
Project Team
Integration and
Building Information
Modelling

استرالیا

13

Singapore BIM
Guide

سنگاپور

14

2013



2015



2012



Australian
Construction
Industry Forum
(ACIF) and
Australasian
Procurement and
Construction
Council (APCC)
Building and
Construction
Authority
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To establish a
common
understanding
on the
definitions,
components,
and principles
of Virtual
Design and
Construction
پیوستی است که
به قرارداد اصلی
ارکان پروژه
.ضمیمه میگردد

2012

2015

2012





2013



2002



2012



Building and
Construction
Authority

Singapore VDC
Guide

سنگاپور

15

Building and
Construction
Authority

BIM Particular
Conditions

سنگاپور

16

BIM Essential
Guides For BIM
Execution Plan

سنگاپور

12

Building Objects
Digital Standard

چین

12

چین

19

Building and
Construction
Authority
China Institute
of Building
Standard Design
and Research

Ministry of
Housing UrbanRural
Construction
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Information Model
Application
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20

آلمان

BIM-Guide in
Germany

21

آلمان

VDI2552

Federal Ministry
for Transport,
Building and
Urban Affairs
(BMVBS),
Federal Republic
of Germany
Verband
Deutscher
Ingenieure

جدید منطبق گردند .با توجه به تغییرات فنی و حقوقی به وجود



2014



2016

احتمالی است.

آمده در روابط بین کارفرما ،پیمانکار ،مهندس مشاور ،تأمینکنندگان

در ایران سازمان برنامه و بودجه نسبت به تهیه و ابالغ اکثر

مصالح و تجهیزات ،پیمانکاران جزء و سایر عوامل پروژه در هنگام

قراردادهای صنعت ساخت مانند انواع قراردادهای پیمانکاری ،خدمات

بکارگیری  BIMنیاز به تهیه چارچوب قراردادی مناسب که اختیارات،

مشاوره ،مدیریت طرح اقدام نموده است که به طور گسترده در کشور

مسئولیتها و محدودیتهای آنها را تعیین نماید ،روز به روز بیشتر

مورد استفاده قرار میگیرند .اقبال این قراردادها به گونهای است

احساس میشود .تغییرات به وجود آمده در روابط بین ذینفعان بویژه

که حتی در بخشهای غیردولتی نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

در خصوص مدل دیجیتالی اطالعات ساختمان و مسئولیتهایی که

با توجه به آشنایی خوب عوامل مختلف صنعت ساخت کشور به این

هر کدام از ارکان پروژه نسبت به عملکرد خود دارند ،سبب گردیده

دسته از قراردادها ،تهیه یک نوع خاص قراردادی برای پروژههایی که

که نتوان به قراردادهای سنتی موجود اکتفا نمود و از این رو تدوین

از فنآوری  BIMاستفاده مینمایند موجب سردرگمی و مشکالت

شرایط و قراردادهای مدلسازی اطالعات ساختمان اجتناب ناپذیر

جدیدی خواهد شد .با این وجود تدوین بخش قراردادی ویژهای

است .برخی سازمانها و کشورها برای تنظیم روابط بین طرفین

که در آن الزامات و شرایط خاص مدلسازی اطالعات ساختمان را

پروژه ،قراردادهای خاص  BIMرا تهیه و منتشر کردهاند ،تعدادی

تعیین و تکالیف هر یک از عوامل پروژه را مشخص نماید ،ضروری

دیگر پیوستهایی را به منظور ضمیمه کردن شرایط و ویژگیهای

است .با مقایسه راهکارهای قراردادی که در کشورهای مختلف برای

مدلسازی اطالعات ساختمان به قراردادهای موجود صنعت ساخت

بکارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان مورد استفاده قرار گرفته

تهیه نمودهاند .با این وجود جهت تنظیم روابط قراردادی مدلسازی

است (جدول  )2و تجربیات کسب شده در کشورهایی که این موضوع

اطالعات ساختمان بیشتر کشورها در حال آزمون و خطا هستند.

را پیاده نمودهاند (جدول  )3و نیز نتایج حاصل از پرسشنامه این

نتیجه بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد در اکثر موارد به جای

پژوهش همگی ،تهیه پیوستی که شرایط  BIMرا به قراردادهای

تهیه یک قرارداد مستقل مدلسازی اطالعات ساختمان ،تدوین

موجود صنعت ساخت اضافه نماید دارای مزایای بیشتری نسبت به

پیوستهایی خاص که شرایط و ویژگیهای حاکم بر پروژه BIM

تهیه یک مجموعه جدید و فرمت خاص قراردادی برای مدلسازی

محور را تبیین مینمایند و به قراردادهای موجود الحاق میشوند،

اطالعات ساختمان میباشد .به این جهت میتوان از نمونه قراردادها یا

ترجیح داده شده است .یکی از مهمترین دالیل این امر آشنایی عوامل

قالبهای استانداردی که در این رابطه تهیه شده است ،استفاده نمود.

صنعت ساخت با قراردادهای استاندارد و عدم نیاز به کنترل و وارسی

در این صورت برای رفع نگرانیهای احتمالی ناشی از تغییرات شرایط

قراردادی جدید و روبرو شدن با ابهامات و اختالف برداشتهای

قراردادی ،چارچوب قراردادهای موجود به همان شکل اولیه باقی
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