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 چکیده

 ایاان کاسااتی هااا .در ساااختمان هسااتند گساایار نگااران کننااده ماای گاشااند و زمااان آمارهااایی کااه گیااانگر میاازان اتااال  هزینااه

دوگاااره کاااری هااا  مقااادیر، عاادا وجااود دیااد جااام ، ناااتوانی در تشاامیز میاازان دقیاا  فعالیاات هااا و ،ناشاای از عاادا هماااهنگی

ی اای 2گاشااد. مااد  سااازی اسالعااان ساااختمان اسااتوار  1ایاان تلااو  ماای توانااد گاار پایااه مااد  ف ااری ت  اار ناااب. ماای گاشاادو .... 
ی اای از اگزارهااا و فناااوری هااایی اساات کااه در رونااد ایاان تلااو  ماای توانااد گساایار کارساااز و مااو ر گاشااد. گاای  یاا  رونااد اساات 2

ماارور راه ارهااای مت اااون  مقالااه گااه در ایاانساااختن مااد  سااه گعاادی هوشاامندی از ساااختمان آ اااز ماای شااود.کااه گااا 

 مقالااه در پاای نشااان دادن در ایاان راه ارهااا پرداختااه خواهااد شاادا عااالوه گاار ایاان، گاای  و ا رگااراری گرخااورد گااا پااروقه و نقاا 

تااا یر پیاااده سااازی  مااوردی آن گااه ملالعااه دردر پااروقه هااای گماا  خیوصاای ماای گاشااد، گاادین جهاات  تااا یر و کااارگرد گاای 

و راه ارهااای ایاان  سااتا گااا یافتااه هااات مهندساای سااازان پرداختااه شااده اساات. در ایاان راشاارک خیوصاای گاای  در پااروقه هااای

زمااان آشاانا خااواهی  افاازای  گهااره وری و ارزر آفریناای مسااتمر و گهینااه و ملزااوب سااازی هزینااه هااا و  شاارکت گااه من ااور

 شد. 

ت  ااار نااااب در سااااختمان، گااای ، ماااد  ساااازی اسالعاااان سااااختمان، گمااا  خیوصااای،  واژگاااان کییااادی 

افزای  گهره وری، گهینه سازی زمان و هزینه
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 مقدمه

 

اماااروزه تیاااور وجاااود گمشااای در زنااادگی روزماااره کاااه در آن ت نولاااوقی نقااا  ماااو ری نداشاااته گاشاااد  یااار 

مم اان اساات رااه گرسااد گااه این ااه ایاان گماا  در ارتلاااح گااا کااار و فعالیاات حرفااه ای روزانااه مااان گاشااد. آیااا منلقاای و 

رصاااه هاااای ناااوین قاگاااب قلاااو  اسااات کاااه کارفرمایاااان و فعاااا ن در عرصاااه سااااختمان از گاااه روز رساااانی خاااود در ع

 ت نولوقی گازگمانند؟! 

درصاااد پاااروقه هاااای گااازرر سااااختمانی در گااارآورد صااالی  و  06گااای  از آمارهاااا نشاااان مااای دهناااد کاااه 

درصااد از هزینااه هااای ساااخت از  36حاادود و  دقیاا  از هزینااه هااا و ایجاااد گرنامااه زمانلناادی صاالی  ناااتوان هسااتند.

الگااوی فرآیناادهای ساااخت فاارا نرساایده اساات؟ تااا رااه زمااان دوگاااره کاااری هااا نشاارت ماای گیریااد. آیااا زمااان اصااالح 

 کارفرمایان می گایست خلاهای ناشی از پیمان اران و سراحان پروقه را از ن ر گگررانند؟

گاااا در ن ااار داشاااتن ایااان موااااود کاااه سااااختمان تلااادیب گاااه کاااا یی گسااایار گاااران ارزر شاااده اسااات و 

نی ماای تواننااد گااا سیساات  هااای ساااخت و ساااز و همچنااین شاارایک حاااک  گاار اقتیاااد، آیااا شاارکت هااای ساااختما

ماادیریت سااانتی گاااه حیاااان خااود اداماااه دهناااد؟ رگوناااه ماای تاااوان در عرصاااه رقااااگتی موجااود گاااه موفقیااات دسااات 

 یافت؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که صنعت ساختمان درار دگردیسی گردد؟

ی گااه سااامت انقالگااادنیااای صااانعت پااس از انقاااالب صاانعتی، جهاااان پاااا گااه عیاااری جدیااد نهااااده اسااات و 

گااه دنلااا  ارزر آفریناای گاارای مشااتری اساات، پایااه ی ایجاااد ارزر ت  اار ناااب  پااا گراشاات. 3 دیگاار یعناای تولیااد ناااب

در ایااان دوره جدیاااد صااانعتگران و فعاااا ن حاااوزه کسااا  و کاااار گاااه گااارای مشاااتری، آفااارین  ارزر در ساااازمان اسااات. 

هررااه گیشااتر در تولیاادان خااود ماای گاشااند. قلعااا من ااور افاازای  تااوان رقاگاات پااریری خااود نیازمنااد ایجاااد ارزر 

مااای گایسااات در ایااان مسااایر حرکااات کناااد و در  صااانعت سااااختمان نیاااز نمااای تواناااد از ایااان قاعاااده مسااات نی گاشاااد و

 مسیر افزای  گهره وری و کاستن از نواقز و گهینه سازی زمان و هزینه گپردازد. 

گهاااره گاااردن از ن ااار مااای رساااد گاااه راه اااار و رگاااونگی دسااات یااااگی گاااه ایااان ارزر هاااا در ریسااات؟ 

ی اای از اگزارهااای  گاای   ت نولااوقی هااای روز در عرصااه ساااختمان راه رساایدن گااه هااد  ملزااوب را میساار ماای کنااد.

صااانعت سااااختمان در میاناااه دوره رنساااانس  انقاااالب دسااات یااااگی گاااه ایااان ارزر هاسااات. در واقااا  مااای تاااوان گ ااات 

ت نولاااوقیر قااارار دارد. گااای   گاااه عناااوان کاتاااالیزوری حیااااتی در ایااان دوره ت ییااار، نقااا  مهمااای را گرعهاااده دارد. گهاااره 

قلااب از پیاادای  گاای  ، صاانعت نقاا  گااه ساازایی دارد.   در راسااتای رساایدن گااه ساااخت و ساااز ناااب گیااری از گاای  

در یاا  ملاایک گسااته رااون ساایزو گااه کااار ماای پرداخاات جااایی کااه هاار ع ااو فعااا  در ساااختمان  ساااخت و سااازر 

گاای   گاار پایااه ساااخت مجااازی  پااروقه گااه دنلااا  تنهااا اهاادا  خااود گااود و پااروقه یااا ساااختمان در کنااار قاارار ماای گرفاات.

، ساااختمان قلااب از شاارود عمزیااان اجرایاای ساااختمان اسااتا کااه گااه اع ااای دخیااب در پااروقه ام ااان سراحاای، آنااالیز

 گرآورد و گردر در ساختمان را در ملیک مجازی ش ب گرفته می دهد.
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و آشاااانایی گااااا آن توسااااک دیگاااار پ وهشااااگران صاااانعت  ملالعااااان گوناااااگونی در زمینااااه گاااای   تاااااکنون

ج و یافتااه هااای ساااختمان صااورن گرفتااه اساات، امااا گااا توجااه گااه نوپااا گااودن ایاان فناااوری کمتاار شاااهد انتشااار نتااای

و هااد  ایاان پاا وه  گررساای تااا یر در پااروقه هااای گماا  خیوصاای گااوده ایاا . از ایاان گاگاات  گهااره گیااری از گاای  

در رونااد هااای مت اااون گرخااورد گااا پااروقه هااای گماا  خیوصاای اساات، گاادین جهاات در ایاان پاا وه    گاای کااارگرد 

پرداختااه خواهااد گااه گیااان یافتااه هااا و نتااایج پیاااده سااازی گاای  در پااروقه هااای خیوصاای شاارکت مهندساای سااازان 

گااه سااایر فعااالین عرصااه ساااختمان در پیاااده سااازی و گهااره گااردن ملزااوب از نتااایج ایاان پاا وه  ماای توانااد  شااد.

 کم  گه سزایی کند.  گی   مزایای

 مبانی نظری، تفکر ناب -1

ایااان نگااارر جدیاااد، ساااازمان شااا ب مااای دهاااد. در  پایاااه و اساااار ت ییاااران در عیااار جدیاااد را ت  ااار نااااب

مجموعاااه ای از فراینااادهایی اسااات کاااه هاااد  آنهاااا ایجااااد ارزر گااارای مشتریسااات و مساااتززا ایجااااد ارزر گااارای 

مشاااتری، آفااارین  ارزر در خاااود ساااازمان اسااات. م هاااوا گنیاااادی ت  ااار نااااب، در ریشاااه کااان کاااردن اتاااال  و 

ای  گهاااره وری و ارزر آفرینااای آفااارین  ارزر در ساااازمان نه تاااه اسااات. ت  ااار نااااب نگرشااای اسااات گااارای افاااز

تالفااانا گااه ایاان ترتیاا  ماای تااوان دروازه ورود گااه ساارزمین ارزر هااا گاارای گهینااه ساااختن هزینااه هااا و مسااتمر و 

و خلاهاااای مشاااهود از سریااا  روشاااهای ساااری ، ن یااار م ااااهی  و ت نی هاااای  4مشاااتری را رفااا  عیاااوب، اتاااال ، ماااودا 

 دانست.  ت  ر ناب

 مساااایر ت  اااار ناااااب راه ااااار قرارگیااااری پایاااادار در

 اصب گنیادی می گاشد که علارتند از: 5پیروی از 

 5 تعیین دقی  ارزر هر ملیو  معین -1

   0شناسایی جریان ارزر ملیو  -2

  7 ایجاد حرکت گدون وق ه در این ارزر -3

ام اااان دادن گاااه مشاااتری تاااا گتواناااد ایااان ارزر  -4

  8 را از تولید کننده گیرون گ شد.

     9تعقی  کما  -5

 

                                                           
4  .Muda مناااگ  و ه مااودا گااه معنااای اتااال  اساات و گااه ویاا ه، گااه هاار فعالیاات انسااانی اسااالق ماای شااود کااه جااا ب و میاار  کننااد اساات.واقه ای قاپناای  مااوداا

موجااودی  تولیااد ریزهااایی کااه کساای خواهااان آنهااا نیسااتا اشااتلاهاتی کااه گایااد اصااالح شااوندا  ز:نماای آفرینااد. ایاان موداهااا علارتنااد ا خااایر اساات، ولاای هاای  ارزشاای 

حمااب و نقااب کااا  از یاا   حرکااان نیااروی انسااانیا مراحزاای از پااردازر کااه گااه راسااتی ااارورتی ندارناادا هااا و کا هااای فاارور نرفتااه ای کااه روی هاا  انلااار ماای شااوندا

گاااا ی »گااه دلیااب انجااااا نگاارفتن گااه موقااا  کاااری در « پااایین جریاااان»توقااو و انت اااار کارکنااان گاارای انجااااا کاااری در  نقلاااه ای دیگاار گیهاای  هااادفیا نقلااه گااه

 .از مدیران تویوتا شناسایی شده است، مورد از موداهایی که گر شمرده شد، توسک تاایچی اوهنو ه ت.و همه مودا هستند همه ا«جریان

5 . Value 

6 . Value Stream 

7 . Flow 

8 . Pull 

9 . Perfection 
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 ساخت و ساز ناب  -1-1

ی پارراااه کاااردن مراحاااب سااااخت و سااااز نااااب گرگرفتاااه از اصاااو  تولیاااد نااااب مااای گاشاااد و رویاااه ای گااارای 

ساااخت و ت اااون تولیااد کارخانااه ای ناااب گااا ساااخت و ساااز ناااب در همااین ن تااه ماای گاشااد کااه  .سراحاای و ساااخت

در حالی ااه ملیااو ، نتیجااه نهااایی کااار اساات و نمونااه اصاازی ساااخته ساااز  پااروقه ای اساات گاار ملنااای پروسااه تولیااد 

گااا دیاادی کااب نگرانااه، گهسااازی همزمااان و پیوسااته در تماااا اگعاااد ساااخت و ملاایک زیساات را پیگیااری  شااده اساات.

 و  گازیافت.  می کند که این اگعاد علارتند از: سراحی، ساخت، گهره گرداری، نگهداری

عمزیاااان سااااخت را گاااا کمتااارین هزیناااه و در عاااین حاااا  گاااا ترین ارزر ایااان روی ااارد گااار آن اسااات تاااا 

 .حاصزه گر سل  نیازهای است اده کننده گه اتماا گرساند

   مفهوم ناب سازی در ساخت وساز

سااال ی  اسااات گااارای سراحااای سیسااات  تولیاااد گاااه من اااور کمیناااه ساااازی اتاااال  میاااال ، زماااان و انااارقی 

سراحاای رنااین سیساات  تولیاادی گاارای رساایدن گااه اهاادا   کاار صاار  شااده گاارای تولیااد حااداک ر ارزر مم نااه. 

شاااده جاااز گاااا هم ااااری تمااااا افاااراد ساااهی  در پاااروقه  کارفرماااا، پیمان اااار، مااادیران، اسااات اده کننااادگان نهااااییر از 

 اگتدای شرود پروقه میسر نمی گاشد. این امر ریزی فراتر از تعهدان قراردادی می گاشد.

ساایدن گااه آن نیااز ت ییاار ماای یاگااد. گناااگراین هااد  تلقاا  یافتااه نتیجااه ای گاارای رساایدن گااه هااد  ملزااوب، وسااایب ر

 . از  وسایب در دسترر ما هستند

 

 هد  مشمز کرد: 0ر ناب سازی در صنعت ساخت وساز را گارسیدن گه  2664کین  

نیااز  ساااختمان گااه اتماااا رساایده حااداک ر کااارآیی را داشااته گاشااد کااه در ایاان گااین، راااایت اساات اده کنناادگان را -1

 تامین کند.

 است اده کنندگان نهایی گا ک  شدن هزینه ح  مال یت سود گیشتری از ملیو  می گرند. -2

 ناکارآمدی و اتال  در است اده از نیروی انسانی و میال  گایستی حر  شود. -3

 .تامین کنندگان متمیز از اگتدا در سراحی درگیر شوند تا گه ی پاررگی در ساخت دست پیدا کنی  -4

 انجاا ی پارره سراحی و ساخت تا مسرولیت ها از ی دیگر قاگب تمیز و مشمز گاشند. -5

 دازه گیری عمز رد کنونی و گهلود آن.گرقرار کردن مقیاسی گرای ان -0

 

همااانلور کااه گ تااه شااد گاارای رساایدن گااه هااد  ملزااوب، وسااایب رساایدن گااه آن نیااز ماای گایساات ت ییاار 

 و در کناااار آن پیااااده ساااازی گااای   در پاااروقه هاااای  16پیااااده ساااازی سیسااات  هاااای مااادیریت اسالعاااان یاگاااد. 

قلااب از شاارود هاار   ساااختمانی ماای توانااد اگاازار دساات یاااگی گااه اهاادا   کاار شااده گاشااد. در مساایر گهااره گیااری از گاای 

از ان رو در  داخاات.پر و تعیااین اهاادا  گهااره گیااری از گاای نلااوه گرخااورد گااا پااروقه پااروقه ماای گایساات گااه شااناخت 

و همچناااین تاااا یر  و مزایاااا و معایااا  هااار کاااداا از آن هااااگاااه شاااناخت رور هاااای مت ااااون گرخاااورد گاااا پاااروقه  اداماااه

 در هر کداا از این رور ها می پردازی .  پیاده سازی گی  

 

 

                                                           
10 . IMS  
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 ش های انجام پروژه های ساختمانرو -2

 

اگااازار و وسااایزه ای جهااات دسااات یااااگی گاااه تنهاااا ری از سیسااات  هاااای مااادیریت اسالعاااان و گااای  گیاااگهاااره 

اهااادا  ملزاااوب مااای گاشاااند. در مسااایر پیااااده ساااازی سااااخت و سااااز نااااب مااای گایسااات عاااالوه گااار گهاااره گیاااری از 

اگزارهااای روز گااه تلااو  در ساااختار گرخااورد گااا پااروقه نیااز اقااداا کاارد، تااا گتااوان گااا گهااره گااردن از رور و متااد مناساا  

   تعیین شده دست یافت.انجاا پروقه گه حداک ر اهدا  از پی

گیاااانگر شااایوه گرخاااورد کارفرماااا گاااا سراحاااان و مجریاااان و  11رور هاااای انجااااا پاااروقه هاااای سااااختمانی

 پیمان اران است. تعیین رور گرخورد گا پروقه از اولین تیمیماتی است که کارفرما می گایست اتما  کند.

 ند می گایست گه سوا ن زیر پاسخ دهد:کارفرما گه من ور این ه شیوه مناس  انجاا پروقه را انتماب ک

 کارگری و نود ساختمان ریست؟ -

 ریس  انجاا پروقه رقدر است؟ -

 گودجه در ن ر گرفته شده گرای انجاا پروقه گه ره میزان است؟ -

 مدن زمان اجرای پروقه رقدر است؟  -

حزاای کزاای در ایاان پاسااخ گااه ایاان پرساا  هااا کارفرمااا را در انتماااب رور انجاااا پااروقه یاااری خواهااد کاارد. راه 

 زمینه وجود ندارد و در هر پروقه گه نوگه خود مت اون خواهد گود.

کارفرمایااان گایااد مزایااا و معایاا  هاار کااداا از رور هااای گرخااورد گااا پااروقه را گداننااد تااا گتواننااد گااه گهااره وری مناساا  

 در پروقه دست یاگند. و گی  تر در است اده از سیست  های مدیریت اسالعان

 

 روش طراحی، مناقصه، ساخت  -2-1

 

ایااان رور ی ااای از قااادیمی تااارین رور هاااای انجااااا پاااروقه و متاااداو  تااارین آن هاسااات. کارفرماااا در ایااان 

 رور گا دو گم  در راگله است: ی ی سراحان و مهندسان و دیگری مجری و پیمان اران.

رور گااین فرآینااد سراحاای و یاا  فرآینااد خلاای اساات گااه دلیااب این ااه در ایاان  12 رور سراحاای، مناقیااه، ساااخت

 اجرا هی  گونه ه  پوشانی وجود ندارد.

در ایاان رور سااراح معماااری پااس از انتماااب توسااک کارفرمااا اقااداا گااه شاارود فرآینااد سراحاای گااا توجااه 

گااه خواسااته هااای کارفرمااا ماای کنااد و سااپس مهندسااان سااازه و تاسیسااان اقااداا گااه تهیااه نقشااه هااای مرگوسااه و 

 میااب اسااناد سراحاای کارفرمااا اقااداا گااه گرگاازاری مناقیااه رهاات انتماااب مجااری ماای توسااعه ساارح ماای کننااد. گااا ت

 کند. پس از آن کمترین قیمت پیشنهادی گه عنوان مجری از سوی کارفرما گرگزیده می شود. 

                                                           
11 . Delivery Methods  

12 . Design, Bid, Build  
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در واقعیااات ایااان رور گاااه ایااان ساااادگی نیسااات و راااال  هاااایی را در پااای دارد. گااارای م اااا  سراحاااان و 

ایاای ساااختمان از مجریااان دارای تمیااز هاای  گونااه گهااره ای نماای گرنااد. ایاان رونااد مهندسااان در تهیااه اسااناد اجر

مم اان اساات منجاار گااه نادیااده گرفتااه شاادن نیازهااای اجرایاای ساارح شااود. گااه عنااوان م ااا  کارفرمااا سرحاای را قلااو  

ماای کنااد ولاای در ورای آن ساارح مساااآب اجرایاای آن رااون نیاااز گااه کااارگر متمیااز یااا رونااد تهیااه میااال  و نیاا  

شااا الن ناشااای از نیااا  دیاااده نشاااده اسااات، ایااان مشااا الن در نهایااات هزیناااه اجااارای سااارح را افااازای  خواهاااد و م

داد. از ایااان رو در میاناااه فرآیناااد اجااارا کارفرماااا درخواسااات گاااازسراحی آن قسااامت از پاااروقه را گاااه من اااور تعااادیب 

اولیااه خواهااد شااد. در واقاا  هزینااه هااا خواهااد کاارد و از ایاان رو فرآینااد ساااخت گساایار زمااانلر تاار از پاای  گیناای هااای 

 خواهد شد.  13ساخت  –مناقیه  –گازسراحی  –مناقیه  –رور انجاا پروقه تلدیب گه سراحی 

راااال  دیگااار ایااان رور گااام یاااا فاصااازه زماااانی ناشااای از خلاهاااایی اسااات کاااه پیمان اااار در زماااان اجااارای 

عاادا تعیااین رناا  گمشاای پااروقه پیاادا ماای کنااد. ایاان مشاا الن ماای توانااد شااامب کااور ترین اجاازا ساااختمان رااون 

از جااداره تااا عاادا تللیاا  گمشاای از سااازه گااا معماااری گاشااد. جاادا از این ااه ایاان مشاا ب رااه اناادازه گاازرر یااا کوراا  

اساات مجااری ماای گایساات ساای فرآیناادی از کارفرمااا درخواساات اصااالح یااا ت میااب اسالعااان گ نااد. گااا توجااه گااه 

شااد. تماااا ایاان رونااد از تهیااه میااال  یااا تااامین  کااور ی یااا گزرگاای مشاا ب زمااان پاساامگویی نیااز پیچیااده تاار خواهااد

نیااروی کااار و زمااان تاااخیر ناشاای از ایاان رونااد گاارای کارفرمااا هزینااه گاار خواهااد گااود. کارفرمااا ریساا  و ااارر ناشاای از 

ایااان مشااا الن را مااای پاااردازد و همچناااین مااای گایسااات اااارر و زیاااان مجاااری کاااه ناشااای از ت ییاااران اسااات را نیاااز 

 گپردازد.

گااا وجااود ایاان رااال  هااا شاااید تعجاا  گرانگیااز گاشااد کااه راارا کارفرمایااان تمایااب گااه گهااره گیااری از ایاان 

سااا   56گااا قاادمت  رور ایاانرور را دارنااد. پاسااخ را ماای تااوان در اخااالق  اتاای انسااان هااا گاار پایااه عااادن یافاات. 

گاار ایاان انتماااب توسااک اساات، از ایاان رو گااا انتماااب ایاان رور کااار گااه ن اار آسااان تاار گااه رشاا  ماای آیااد. دلیااب دی

کارفرمایااان ت  اار اشااتلاهی اساات کااه تیااور ماای کنااد گااا گرگاازاری مناقیااه، ارزان تاارین حالاات گااه دساات ماای آیااد، 

 و ت ییران را حساب کرده گاشی .  14 گدون این ه ریس  سراحی دوگاره

 

                                                           
13 . Design –  Bid –  Redesign –  Bid –  Build 
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 مزایای روش 

 گا این رور. 15آشنایی کامب معماران، مهندسان، مجریان -

 رقاگت سادها اگر قیمتتان پایین تر گاشد گرنده خواهید شد. -

 کارفرما راگله خود را گا سراح ح ظ می کند و گر فرآیند سراحی ن ارن خواهد داشت. -

 

 DBBچالش های روش 

 عدا وجود ارتلاح گین سراح و مجری در فرآیند سراحی. -

 سراحی.افزای  هزینه گه دلیب عدا وجود گرآورد از هزینه در زمان  -

درخواساات اسالعااان گیشااتر یااا ت ییااران ماای توانااد گااین سراحااان، مهندسااان و مجااری اخااتال  ایجاااد کنااد  -

 و تاخیر زمانی ناشی از این ت ییران گه ارر کارفرما تماا می شود.

ایاان رور کنااد اساات رااون اگتاادا ماای گایساات اسااناد سراحاای ت میااب شااود و سااپس گااه مناقیااه گراشااته  -

 شوند.

 

 DBBبیم در روش 

ام اااان گهاااره گیاااری کاماااب از مزیااات هاااای گااای  را گاااه شاااما نمااای دهاااد، راااون مجاااری در  DBBرور 

فرآینااد سراحاای دخااالتی ناادارد. گااا ایاان وجااود معماااران و مهندسااان گااا گهااره گیااری از ملاایک سااه گعاادی ناارا افاازار 

مااد  گاای   هااای گاای  ایاان ام ااان را پیاادا ماای کننااد تااا اسااناد مناقیااه را سااریعتر آماااده کننااد. همااانلور کااه ماای داناای 

اساات و ایاان مااد  ایاان ام ااان را گااه سراحااان ماای دهااد تااا سااریعتر و گااه   17 و پارامتریاا  10اگج اات گاایسیاا  مااد  

 صورن اتوماتی  اقداا گه تهیه اسناد سراحی گ نند. 

گهتااار اسااات قلاااب از شااارود عمزیاااان اجرایااای ماااد  گااای  اجرایااای از سااااختمان تهیاااه شاااود راااون گهتااارین 

ایاارادان در زمااان سراحاای و قلااب از شاارود عمزیااان ساااخت اساات نااه در حااین زمااان گاارای حااب مشاا الن و رفاا  

اجاارای ساااختمان. اگاار مااد  اجرایاای گاای  تولیااد نشااود گااه دلیااب مشاا التی کااه مجااری در فرآینااد اجاارا گااا آن روگاارو 

 می شود هزینه اجرا و زمان پروقه افزای  پیدا خواهد کرد.

یاان گهااره گاارد امااا گاااز هاا  پیاااده سااازی گاای  در ا DBB در مااد  اگررااه نماای تااوان از تماااا یرفیاات هااای گاای  

 خواهد گود: رور در راستای اهدا  ساخت ناب

 گی  ملیلی گرای گره  گراری معماری، سازه و تاسیسان ایجاد می کند. -

 ام ان ایجاد گرآوردهای اولیه آسان تر گا گهره گیری از گی   گسته گه میزان جزییان مد ر -

                                                           
15 .  AEC  

10 .  Object-base  

17 .  Parametric  
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 گه ساختمان در مقایسه گا رور سراحی دو گعدی.ایجاد دید جام  تر نسلت  -

 ایجاد ام ان پی  ساختگی گا گهره گیری از مد  گی . -

 

 مدیریت ساخت  -2-2

 

اسااات. کارفرماااا همچناااان ریسااا  پاااروقه را متلماااب مااای شاااود و مااای  DBBایااان رور مشااااگه رور 

گایساات دو گماا  مجاازای سراحاای و اجاارا را ماادیریت کنااد، گااا ایاان ت اااون کااه مجااری در زمااان سراحاای گااه فرآینااد 

 پروقه وارد می شود.

 کارفرما گا مجری در دو گم  مجزا سر  قرارداد می گندد:

 سراحیرقرارداد او  در فرآیند سراحی  تهیه اسناد  -1

 قرارداد دوا در فرآیند اجرای پروقه -2

 کارفرما می تواند اجرای پروقه را گه مجری جداگانه ای گسپارد.

مسااااتززا اجاااارای پااااروقه گراسااااار گیسااااترین قیماااات  (CMAR)مجااااری در رور ماااادیریت ساااااخت 

 می گاشد که در فرآیند سراحی یا فاز او  پروقه تهیه می گردد. 18ت مین شده

جاااا گااار دور مجاااری اسااات راااون مااای گایسااات سااااختمان را گاااا هزیناااه گااارآورد شاااده ریسااا  پاااروقه در این

 GMPگااه اتماااا گرساااند. اگاار مجااری گیشااتر از گاارآورد اولیااه هزینااه کنااد از سااود خااود کاسااته اساات، از ایاان رو  ر

 مجری تمایب گیشتری گه موفقیت هر ره گیشتر پروقه نشان می دهد.

ارزر ایااان رور در شااا ب گیاااری هم ااااری گاااین سراحاااان و مجریاااان در آ ااااز پاااروقه مااای گاشاااد. در واقااا  گاااا 

ایااان اسااات کاااه مجاااری مااای تواناااد قلاااب از شااارود عمزیاااان  DBBنسااالت گاااه  CMARارزشاااترین مزیااات رور 

ساااخت اقااداا گااه حااب مشاا الن اجرایاای گنمایااد و همچنااین در سااو  ت میااب فرآینااد سراحاای گااه انجاااا گاارآورد و 

 CMARمزیااات دیگااار ایااان رور سااارعت گیشاااتر آن در ت میاااب پاااروقه اسااات. در رور  تمماااین از پاااروقه گپاااردازد.

عمزیااان اجرایاای ماای توانااد قلااب از ت میااب تماااا اسااناد اجرایاای آ اااز شااود. پااروقه ماای توانااد گااه  DBBگاارخال  

                                                           
18 . Guaranteed Maximum Price 

3تیویر شماره   
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. گااارای م اااا  در فااااز فازهاااایی راااون تجهیاااز کارگااااه، ساااازه،  هساااته، پوساااته، ف ااااهای داخزااای و ... تقسااای  شاااود

ت میاااب شاااده گاشاااند ولااای سراحااای معمااااری داخزااای مااای  %166اجااارای ساااازه نقشاااه هاااای اجرایااای ساااازه گایساااتی 

 ت میب شده گاشد و در مرحزه سراحی فاز ی  گاشد. %56تواند 

 CMARمزایای روش 

 مجری در مراحب اولیه گه پروقه وارد می شود. -

 ساختمان ایهارن ر کند.مجری می تواند در ملاحث کمی و کی ی  -

مجاااری مااای تواناااد در مرحزاااه سراحااای گاااه تمماااین و گااارآورد از پاااروقه گپاااردازد و در ارزر آفرینااای گااارای  -

 پروقه نق  مو ری ای ا کند.

 عمزیان اجرایی می تواند قلب از ت میب اسناد سراحی آ از شود. -

 کارفرما ارتلاح خود را گا سراح ح ظ می کند. -

 CMARچالش های روش 

رماااا مااای گایسااات همچناااان دو گمااا  سراحااای و اجااارا را مااادیریت کناااد و ریسااا  ناشااای از فرآیناااد کارف -

 سراحی گر پروقه را گپریرد.

گااه دلیااب این ااه کارفرمااا ماادیریت گماا  سراحاای را گااه عهااده دارد مجااری ماای توانااد گاااز هاا  در مااورد  -

 کملود اسالعان اجرایی و ت ییران ادعا داشته گاشد.

ی شااارود فرآیناااد سراحاای وارد نشاااود و در اخااار تیااامیمان اگتااادایی و اساسااای مم اان اسااات مجاااری از اگتااادا -

 پروقه نقشی نداشته گاشد.

 CMARبیم در روش 

کارفرماااا مااای گایسااات در اگتااادا رور گهاااره گیاااری از گااای  در پاااروقه را گااارای سراحاااان و مجاااری مشااامز 

مم ااان اسااات از گاااه  (AE)کناااد. در صاااورن عااادا ایجااااد شااا افیت نلاااوه اسااات اده از گااای  سراحاااان و مهندساااان 

 CMARاشاااتراذ گاااراردن ماااد  مجاااازی سااااختمان گاااا مجاااری امتنااااد گورزناااد و در ایااان صاااورن از ارزر رور 

 گ اهند. DBBنسلت گه رور 

مجااری گاارای این ااه گتوانااد حااداقب گهااره را در کاااه  هزینااه و تهیااه اسااناد اجرایاای دقیاا  گااه پااروقه گرساااند ماای 

 وارد شود.گایست در مرحزه سراحی فاز دو گی  

 ساخت -طرح  -2-3

 –ی ااای از گهتااارین رور هاااای گرخاااورد گاااا پاااروقه و ایجااااد هم ااااری گاااین سراحاااان و مجریاااان رور سااارح 

اسااات. در ایاان رور ساااراح و مجااری راااون یاا  تااای  عمااب مااای کننااد. کارفرماااا در ایاان رور تنهاااا  (DB)ساااخت 

 واهد گود.خ DBساختر را مدیریت می کند و ریس  پروقه گرعهده  –ی  گم   سرح 

در ایااان رور کارفرماااا مااای گایسااات نیازهاااا و خواساااته هاااای خاااود از اجااارای پاااروقه را و همچناااین گودجاااه در ن ااار 

گرفتاااه شاااده را مشااامز کناااد. نیازهاااا و درخواسااات هاااای کارفرماااا از پاااروقه مااای تواناااد شاااامب کاااارگری سااااختمان، 

 روقه گاشد.فرا، عمز رد و نلوه کارکرد ساختمان و همچنین گرنامه زمانی اجرای پ
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مااای گاشاااد کاااه فرآیناااد سراحااای را مااادیریت کناااد و پاااروقه را در زماااان و گاااا  DBدر ایااان رور ایااان ویی اااه 

گودجااه مشاامز شااده اجاارا کنااد. پااروقه ماای توانااد گااا ماادیریت مجااری یااا ماادیریت سراحااان یااا ماادیریت شاارکتی 

 رهلری شود. Joint Ventureتجمیعی از سراحان و مجریان و یا مدیریت 

قاااا  ساااانتی و مساااارولیت هااااای اع ااااای دخیااااب در پااااروقه را ت ییاااار داده و در ایاااان رور ن DBرور 

ملیلااای گااارای گاااروز خالقیااات، افااازای   DBنیازمناااد ملااایک هم ااااری تیمااای گااار پایاااه اعتمااااد هساااتی . رور 

 سرعت انجاا پروقه، افزای  کی یت و کاه  هزینه ایجاد می کند.

کارفرماااا در ایااان رور دیگااار ریسااا  ناشااای از سراحااای و اجااارا را گاااه دور نمااای کشاااد و ایااان ریسااا  گااار 

ماای گاشااد. هاا  پوشااانی خاادمان سراحاای و اجاارا در ایاان رور ام ااان اجاارای سااری  تاار پااروقه را عمزاای  DBعهااده 

ن ااارن اساات، مجااری ماای گایساات گاار سراحاای  DBماای کنااد. گااا توجااه گااه این ااه ریساا  ناشاای از تاااخیر گاار عهااده 

 داشته گاشد تا ام ان اجرا در گرنامه زمانی کارفرما مم ن گاشد.

 DBمزایای روش 

 هم اری تیمی را تقویت می کند. -

 تیمیمان مجری تنها گر پایه هزینه نمواهد گود و شامب مساآب کمی و کی ی نیز می شود. -

 این رور قاگزیت این را دارد که سریعترین رور انجاا پروقه گاشد. -

 تنها گا ی  گم  در ارتلاح است. کارفرما -

 قاگزیت گه ص ر رساندن میزان ت ییران در این رور وجود دارد. -

 DBچالش های روش 

 موفقیت در این رور نیازمند هم اری تیمی و اعتماد متقاگب است. -

 DBبیم  در روش 

ی . ی ااای از ایااان ام اااان را فاااراه  مااای کناااد تاااا از تمااااا مزیااات هاااای گااای  گاااه ساااور کاماااب گهاااره گلااار DBرور 

در ایاان رور گهااره گیااری از مااد  اجرایاای در فرآینااد سراحاای اساات. در دیگاار رور هااا در سااو   ارزشاامندترین مزیاات هااای

ماااد  مجاااازی سااااختمان جزییاااان اجرایااای را  DBسراحااای ماااد   تنهاااا گازتااااب دهناااده اهااادا  معمااااری اسااات، اماااا در رور 

مااد  ساااختمان را کااامال ساااخت پااریر دانساات. در ایاان رور شااامب ماای شااود و گااا هم اااری مجااری در ایجاااد مااد  ماای تااوان 

4تیویر شماره   
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دیگاار نیاارو و تااوان ااااافی توسااک مجااری جهاات ایجاااد مااد  اجرایاای صاار  نماای شااود و سااراح و مجااری از اگتاادا یاا  مااد  را 

 ش ب می دهند.

 پروژهانجام یکپارچه  لمد -2-4

ن عااان ررخااه حیاااح پااروقه از کااه متشاا ب از  ی کت گااا  و تاای  هااای میااان کااارکردی ایاان سیساات  از مشااار

قلیااب کارفرمااا، سااراح، پیمان ااار، مهندسااین و فروشااندگان ماای گاشااد گهااره ماای گاارد. دسااتیاگی گااه موفقیاات مسااتززا ایاان 

 است که تی  در زودترین زمان مم ن تش یب شود و تمامی اع ا دسترسی آزاد و گراگر گه اسالعان داشته گاشند.

اسااات گاااا ایااان ت ااااون کاااه در ایااان رور ریسااا  و پاااادار گاااین کارفرماااا، سراحاااان و  DBایااان رور مشااااگه رور 

مجااری تقساای  ماای شااود. گاارای م ااا  کارفرمااا گاارای پااروقه گودجااه مشمیاای را در ن اار ماای گیاارد، اگاار پااروقه گااا 

شااود و اگاار هزینااه  گودجااه ای گیشااتر از مقاادار در ن اار گرفتااه شااده تماااا شااود از سااود اع ااای پااروقه کاسااته ماای

پااروقه کمتاار از مقاادار در ن اار گرفتااه شااده تماااا شااود سااود ناشاای از آن میااان اع ااای پااروقه تقساای  ماای شااود. گااا 

سااهی  کااردن تماااا اع ااای دخیااب در پااروقه در سااود و زیااان میاازان هم اااری گااین آن هااا گااه نساالت افاازای  ماای 

موجاااود در زمیناااه هم ااااری تیمااای کاااه در  یاگاااد تاااا گهتااارین نتیجاااه مم ااان وصاااو  گاااردد. در نتیجاااه راااال  هاااای

ت نی ااای در اشاااتراذ گاااراری اسالعاااان و گاااا ت یاااه گااار پیشااارفت هاااای وجاااود دارد از گاااین خواهاااد رفت. DBرور 

، تاای  قدرتمناادتر شااده و ماای توانااد حتاای در فواصااب دور ج رافیااایی گااا ی اادیگر کارکننااد و سراحاای را کامااب و گاای 

 ند.پروقه را سریعتر و ارزانتر ت میب نمای

 اصول مدل یکپارچه انجام پروژه -2-4-1

   19احتراا و اعتماد متقاگب  -

   26من عت و پادار متقاگب -

 21ارتلاح آزاد  -

 22تعریو زود هنگاا هد   -

  23 سازماندهی و رهلری -

 24تقویت گرنامه ریزی  -

 25خالقیت در تیمی  گیری  -

                                                           
19 . Mutual Respect and Trust  
26 . Mutual Benefit and Reward  
21 . Open Communication 
22 . Early Goal Definition 
23 . Organization and Leadership  
24 . Intensified Planning 
25 . Collaborative Innovation 

5تیویر شماره   
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   20درگیری زود هنگاا در پروقه -

 27ت نولوقی مناس  -

 انجام پروژهروند فازهای  -2-4-2

 

 مفهوم سازی  -2-4-2-1

 ر که ساخته می شود تعیین می گردد.Whatدر این فاز آنچه  

 تمامی  ین عان در گرنامه ریزی گنجانده می شوند. -

  گسیار کارا و ملرح می شوند. م ب گی ت نولوقی های کزیدی  -

 می شود.ساختار هزینه گا جزییان گیشتر نسلت گه گرشته ملرح  -

 طراحی پایه -2-4-2-2

ی ماای شااوند و در صااورتی کااه از در ایاان فاااز پااروقه شاا ب ماای گیاارد و گزینااه هااای ممتزااو تلزیااب و ارزیاااگ

ر فهمیااد نتیجااه هاار گزینااه ریساات.  گااه سااور What Ifاساات اده گااردد ماای تااوان گااا ساارح سااناریو اگاار رااه   گاای 

 مد ن ر قرار گیرد جواب ره خواهد شد؟ر Aم ا  اگر گزینه 

 می شود.   ساخت در کنار هزینه عینی سازی مد -

 ر پروقه و هزینه آن مشمز می شود.Scopeملدوده   -

 کارفرما تایید می کند که ره ریزی مدن رر است. -

  یطراحی تفصیی -2-4-2-3

نهااایی ماای شااوند. ایاان ر تماااا ماای شااود و تیاامیمان کزیاادی سراحاای Whatدر ایاان مرحزااه فاااز آنچااه  

دوره نساالت گااه سراحاای ساانتی سااو نی تاار اساات راارا کااه کارهااای گیشااتری در ایاان مرحزااه انجاااا ماای پااریرد. 

 دراین زمان است که ن ر پیمان ار فرعی گرای زدودن تعاراان گه سرح ااافه می شود.

 

                                                           
20 . Early Involvement of Key Participants  
27 . Appropriate Technology 

 

0تیویر شماره   
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  اسناد اجرای -2-4-2-4

، فرآیناااد تولیاااد نقشاااه هاااای کارگااااهی رود ر مااایHowر گاااه رلاااور  Whatدر ایااان مرحزاااه تمرکاااز از آنچاااه  

نیازمنااد ن اار پیمان ااار ماای گاشااد و یاا  نقلااه اااعو گاارای سیساات  هااای متعااار  ایاان اساات کااه پیمان اااران در ایاان 

 فاز وارد پروقه نشده اند.

 گه عزت اتماا فاز سراحی، می توان در گع ی از قسمت ها پی  ساختگی را انجاا داد. -

 عینی سازی می شود. جمزه گان  ها و ...  گه کم  گی اسناد گرای اشماص  الث از  -

 بررسی بخش های قانونی -2-4-2-5

ایاان ام ااان میساار ماای شااود کااه گااا  جاااا گیاارد امااا گااا اساات اده از گاای رونااد مجااوزگیری گایااد م ااب سیساات  متعااار  ان

 عینی سازی اسناد، مرحزه مجوزدهی از سوی مراج  قانونی تسری  گردد.

 مناقصه -2-4-2-6

در اگتاادای پااروقه مااراکران و مناقیااان فقااک گااا عوامااب کزیاادی صااورن ماای گیاارد و در ایاان مرحزااه گاااقی قراردادهااا 

 گا پیمان اران فرعی که در سراحی نقشی نداشته اند منعقد می شوند.

 ساخت  -2-4-2-7

ملقااا  مااای شاااود. در سیسااات  هاااای متعاااار ، سراحاااان فااااز فاااازی اسااات کاااه مزیااات مزیااات ماااد  ی پارراااه 

را مرحزااه نهااایی در ن اار ماای گیرنااد کااه تمااامی مسااایب گیااان ماای شااوند و راه حااب هااا مشاامز ماای گردنااد.  ساااخت

مرحزااه نهااایی سراحاای در فاااز سراحاای ت یاایزی و اسااناد اجرایاای گااه انجاااا رساایده اساات، گاادین دلیااب  IPDامااا در 

در ایاان فاااز ماادیریت ساااخت یاا  ن ااارن و کنتاار  گاار کی یاات و هزینااه خواهااد داشاات. گااه دلیااب شاادن گیشااتر 

 فازهای پی  از ساخت، موارد زیر ملق  می شود:

 تعاراان.ک  شدن تالر مدیریت ساخت در ملب گه دلیب حب  -

، گاااه دلیاااب این اااه پیمان ااااران در فااااز توساااعه سراحااای و اساااناد اجرایااای گاااه ساااه  RFI پاااایین آمااادن  -

 خودشان درگیر شده اند.

 پایین آمدن تالر مدیریت ساخت گه دلیب هماهنگی نقشه اجرایی گا مد . -

 افزای  پی  ساختگی، زیرا که سراحی زودتر توسعه یافته است. -

 خاتمه  -2-4-2-8

هوشاامند ماای توانااد گااه کارفرمااا تلویااب داده شااود. خاتمااه یاا  پااروقه ی پاررااه گااه 3D در ایاان فاااز یاا  مااد  

سااور عمااده واگسااته گااه شاارایک و ساااختار کاااری اساات و گااه عنااوان م ااا  اگاار ساااختار شاا زی حاااوی انگیاازه هااای 

 پاداشی  یا جریمه ایر گاشد، خاتمه کار شامب ملاسله دقی  تشوی  ها خواهد گود.

 در گلث نگهداری ساختمان گه کارفرما کم  می کند. امب گودن گی ک -

 واقعی گا عمز رد گرنامه ریزی شده می توان است اده کرد.گرای مقایسه عمز رد از مد  گی   -

 IPDمزایای روش   

 کاه  ت ییران دستور کار -

 کاه  هزینه و زمان -
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 درخواست کمتر اسالعان -

 است اده گیشتر از مواد پی  ساخته -

 افزای  ایمنی و کی یت و گهره وری -

 کاه  تن  و اختال  -

 س ارر گه موق  میال   -

 مدیریت گهینه میال  -

 IPDچالش های روش 

 ب تی  های دخیب در پروقه گا گی  عدا آشنایی کام -

 عدا اسمینان از صالحیت حرفه ای عوامب ممتزو گرای کار گه عنوان تی  پروقه -

 IPDکملود آگاهی از رور  -

در آخاار ماای تااوان اشاااره کاارد کااه تشاا یب زود هنگاااا تاای  پااروقه و مشااارکت پیمان اااران در فازهااای سراحاای 

ماای شااود. گناااگراین فازهااای اولیااه پااروقه ی پاررااه ساال  کامااب تاار شاادن سراحاای قلااب از شاارود فاااز مسااتند سااازی 

مشاااگه در سیساات    م هااوا سااازی، سراحاای اولیااه، سراحاای ت یاایزیر مسااتززا تااالر گیشااتری نساالت گااه فازهااای

هااای متعااار  ماای گاشااد. ت میااب گااودن پااروقه در گماا  سراحاای ساال  ماای شااود فازهااای گعاادی پااروقه تجمیعاای 

 اساااناد اجرایااای، مجاااوزان قاااانونی، گرگاااراری مناقیاااهر کوتااااه تااار شاااود و هماهنااا  گاااودن پاااروقه در رور تجمیعااای 

و اساسااای دارد و در واقااا  مااای  در ایااان رور نقشااای حیااااتیاز سااااخت مااای گاااردد. گااای  موجااا  کااااه  زماااان در فااا

 گدون گهره گیری از آن این رور ناقز خواهد گود.توان گ ت 

 بررسی یافته های مورد مطالعاتی -3

شاااارکت مهندساااای سااااازان در راسااااتای ارزر آفریناااای در سااااازمان و پیاااااده سااااازی ت  اااار ناااااب گااااه 

 Processجساااتجوی راهااای گااارای رسااایدن گاااه اهااادا  سااااخت و سااااز نااااب پرداخااات و گاااا گهاااره گاااردن از رور 

First یناااه و زماااان گاااه گهاااره گیاااری از گااای   و گاااه من اااور کاساااتن از ناااواقز و افااازای  گهاااره وری و کااااه  هز

در ایااان گمااا  گاااه اراآاااه یافتاااه هاااا و در پاااروقه هاااای خیوصااای خاااود روی آورد. هاااای مااادیریت اسالعاااان سیسااات  

 خواهی  پرداخت:سازی و مزایای گهره گیری از گی  تجرگیاتمان از روند پیاده 

ماااا رگوناااه مااای خاااواهی  یااا  پاااروقه "در اگتااادای راه گاااا شناساااایی اهااادا  و سااارح ایااان پرسااا  کاااه 

گاااه جمااا  آوری نیازهاااا و اهااادا  پرداختاااه شاااد. پاااس از آن گاااا صااار  زماااان و هزیناااه   "سااااختمانی را انجااااا دهااای ؟

گردیااد شااد. در اولااین گاااا مشاامز  ههااای مااورد نیاااز پرداختااگااه جسااتجوی فناااوری و ت نولااوقی جهاات تلقیقااان 

کاااه ت ییاااران مااای گایسااات در کاااداا گمااا  هاااای ساااازمان صاااورن پاااریرد، ایااان ت ییاااران در دو گمااا  ت ییاااران 

 رفتاری  سازمانیر و ت ییران نرا افزاری دسته گندی شد.-ساختاری

 زیرساخت های سازمانی -3-1

در ایااان گمااا  ت ییراتااای کاااه مااای گایسااات در سااااختار ساااازمان صاااورن گپاااریرد مشااامز شااادند، ایااان 

ت ییااران فرآینااد کاااری سااازمان را جهاات گهلااود سیساات  دگرگااون کاارد. در ادامااه گااه معرفاای ممتیاار ایاان ت ییااران 

 اشاره خواهد شد:
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 رفتار سازمانی -3-1-1

رفتااار سااازمانی پرساانب  ایاان ت ییااران در پایااه و اسااار شاارکت صااورن گرفاات. قلااب از پیاااده سااازی گاای 

از ایاان رو گاارای پیاااده  ت گااه ت ییاار رونااد مااورد گررساای گرفاات.و میاازان پااریرر و اسااتقلا  کارکنااان شاارکت نساال

ساااازی موفااا  گااای  نیازمناااد ت ییااار رفتاااار ساااازمانی و پرسااانزی خاااواهی  گاااود. پرسااانب گایاااد انگیااازه و اشاااتیاق ایجااااد 

ت ییااار را داشاااته گاشاااند و جنگجاااویی  زا را گااارای دسااات یااااگی گاااه اهااادا  عاااالی شااارکت دارا گاشاااند. در ایااان مسااایر 

 مراهی گیشتر پرسنب و ایجاد انگیزه مزیت های تشویقی در ن ر گرفته شد.گه من ور ه

 آموزش -3-1-2

پااس از گررساای میاازان پااریرر رونااد جدیااد از سااوی پرساانب میاازان داناا  پرساانب نساالت گااه رونااد جدیااد 

مااورد گررساای قاارار گرفاات و آمااوزر هااای  زا در جهاات پیاااده سااازی رونااد فعااالیتی جدیااد و ناارا افزارهااای جدیااد اراآااه 

 شد.

 تبیین استانداردها -3-1-3

ورن گرفتاااه از اهااادا  و سیاسااات هاااای شااارکت، مااای گایسااات گرپایاااه شاااناخت صااا قلاااب از راه انااادازی گااای 

اقاااداا گاااه تولیاااد و تلیاااین اساااتانداردها و رونااادهای اجرایااای نماااود. در ایااان اساااتانداردها مسااارولیت تااای  هاااای دخیاااب 

پااروقه هااای گاای   در پااروقه و نلااوه گرقااراری ارتلاسااان مشاامز ماای گااردد. در ایاان مرحزااه در واقاا  قالاا  اجرایاای

 قال  و استانداردها گاعث سردرگمی در سو  اجرای پروقه خواهد شد. تولید می شود. عدا تولید این

 زیرساخت های نرم افزاری -3-2

در شااارکت، قلاااب از شاارود هااار پااروقه مااای گایساات مقااادماتی را فاااراه  پااس از پیااااده سااازی سااااختار گاای  

   کرد که این مقدمان در زیر گه ت ییب آورده شده اند:

 برنامه اجرایی پروژه

گرای آن پروقه هستی . این گرنامه گم  های مت اوتی را در گر می گیرد  هر پروقه نیازمند گرنامه اجرایی گی قلب از شرود 

 که در ادامه گه آن ها اشاره خواهی  کرد:

 کاربرد و هدف بهره گیری از بیم-3-2-1

گاااردد. پاااروقه مشااامز در  در ایااان گرناماااه اگتااادا مااای گایسااات هاااد  و کاااارگرد ماااا از گاااه کاااارگیری گااای 

اهاادا  هاار پااروقه ماای توانااد نساالت گااه پااروقه دیگاار مت ییاار گاشااد. گاارای م ااا  آیااا هااد  از مااد  سااازی، گااره  

گااراری معماااری، سااازه و تاسیسااان اساات؟ یااا آیااا اسااتمرا  مقااادیر و احجاااا میااال  و یااا تممااین و گاارآورد هزینااه 

ی خااواهی  گهااره گلااری  یااا ترکیلاای از مااوارد و زمااان مااد ن اار اساات؟ یااا آیااا از مااد  گااه من ااور شاالیه سااازی و آنااالیز ماا

گااا . در هاار کااداا از ایاان اهاادا  رونااد کااار و مااد  سااازی مت اااون خواهااد گااود. گاار ایاان پایااه رنااد رور منلیاار گااه 

 فرد وجود دارد که در ادامه آنها را تعریو می کنی :

 مدل بیم و هماهنگی -3-2-1-1

 در فرآیند معمو  سنتی هماهنگی در دو گم  نیاز گود: 

 هماهنگی در اجرا -2هماهنگی اسناد سراحی  -1



16 
 

شاااهد رفاا  ایاان  ا ملزااوگی گااه گااار ماای آرود. گااا گاای هماااهنگی نامناساا  در هاار کااداا از ایاان گماا  هااا نتیجااه ناا

 مش ب خواهی  گود. در اینجا اهمیت در جزییان مدلسازی است.

 و برنامه ریزی مدل بیم -3-2-1-2

در ایاان حالاات گااین مااد  گاای  و گرنامااه زمااان گناادی، گااه من ااور ایجاااد واااوح در فرآینااد ساااخت ارتلاااح گرقاارار ماای 

 گا تر گاشد جزییان گیشتری در گرنامه ریزی دخیب می شوند. LODگردد. هرره 

و منلاا  گرنامااه ریاازی و زمااان گناادی گاارای گهااره وری گااا تر در ایاان زمینااه گااه پرساانزی نیاااز داریاا  کااه گااا فرآینااد اجرایاای 

 آشنا گاشد.

 مدل بیم و برآورد -3-2-1-3

 در این حالت اجزای مد  هزینه دار هستند. در این حالت گه پرسنب آشنا گا متره و گرآورد هزینه نیازمندی .

 مدل بیم و آنالیز -3-2-1-4

و اقزیماای و اناارقی گهااره گرفتااه ماای  گااه من ااور تهیااه و تلزیااب آنااالیز هااای سااازه ای در ایاان حالاات از مااد  گاای 

شااود. اسالعااان پایااه ای کااه در زمااان تلزیااب توسااک ناارا افاازار گااه کااار گرفتااه ماای شااود در صاالت ایاان آنااالیز هااا 

 نقشی حیاتی دارد.

 مدل بیم و مدیریت تجهیزات -3-2-1-5

 از پروقه است اده می شود. در این حالت از مد  گی  گه من ور کاه  هزینه و مدیریت تجهیزان در زمان گهره گرداری

 تعیین وظایف اعضای تیم -3-2-2

اع ااای تاای  هااا و مساارولیت هاار یاا  از ایاان اع ااا مشاامز خواهااد شااد. نلااوه ارتلاااح  در گرنامااه اجرایاای گاای 

اع ااا گااا ی اادیگر و انت اااران هاار تاای  از ی اادیگر از مساااآزی اساات کااه ماای گایساات در ایاان گرنامااه مشاامز شااوند. در ایاان 

ماادیر گاای  نیااز مشاامز ماای شااود و از ایاان پااس ماادیر گاای  مساارولیت ماادیریت پااروقه را گرعهااده خواهااد گماا  ویااایو 

 داشت.

 LODتعیین میزان  -3-2-3

خواهااد گااود. م هااوا مااد  مجااازی  تعیااین ساال  واااوح مااد  گاای  ی اای دیگاار از گماا  هااای گرنامااه اجرایاای گاای 

Virtual Model  تقریلاااا گااارای هماااه قاگاااب درذ اسااات، اماااا ایااان یااا  م هاااوا کزااای اسااات. از ایااان رو گاااا معرفااای

میاازان واااوح مااد  مجااازی گااه تعریااو دقیاا  تااری از مشمیااان یاا  مااد  مجااازی خااواهی  رسااید. ایاان میاازان در 

 دو دسته قاگب تعریو است:

 LOI (Level of Information)میزان اسالعان  -1

 LOD (Level of Detail)میزان جزییان  -2

قلاااب از  LODرا شاااامب شاااوند. تعیاااین سااالوح  LODالماااان هاااای ماااد  گااای  مااای توانناااد سااال  هاااای مت ااااوتی از 

 شرود هر پروقه الزامی است تا از سردرگمی در سو  فرآیند مدلسازی گ اهد.

معمااااران  یاااا انجمااان گااای وجاااود دارد راااون اساااتاندارد انجمااان  LODاساااتانداردهای رسااامی و مت ااااوتی از میااازان 

شاارکت مهندساای  آمری ااا و ... . امااا هاار شاارکت ماای توانااد گااا توجااه گااه نیاااز خااود گااه تولیااد ایاان اسااتاندارد گپااردازد.
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ساااازان گاااا توجاااه گاااه تجرگیااااتی کاااه در ایااان زمیناااه گاااه دسااات آورده خاااود گاااه ایجااااد اساااتانداردی در ایااان گمااا  

گاارارده انااد اگتاادا از گهااره گااردن از گاای  ه پرداختااه اسااتا گهتااز اساات کااه سااازمان هااایی کااه تااازه گاااا گااه عرصاا

 استانداردهای رایج گهره گلرند و پس از کس  تجرگه خود گه تولید این استانداردها گپردازند.

 تعیین نرم افزارها -3-2-4

پااس از تعیااین انت اااران از پااروقه گاای  و مشاامز شاادن پرساانب ماای گایساات نلااوه مااد  سااازی مشاامز گااردد و ناارا 

 این راستا موردنیاز تی  گی  می گاشد توسک مدیر گی  شناسایی شده و گه کار گرفته شوند.افزارهایی که در 

 بهره گیری از بیم در پروژه ها یافته هایبررسی  -3-3

گهااره گیااری گااه  ساااخت -گااا رور ساارح خیوصاای در اولااین پااروقهپااس از انجاااا پااروقه پااایزون در سااازمان 

گاارای ایاان پااروقه گااه مااد  سااازی پرداختااه شااد کااه نهایتااا نتااایجی گرنامااه اجرایاای گاای  از گاای  پرداختااه شااد. پااس از تهیااه 

 گشته اند:   کراز آن حاصب شد که در پروقه های گعدی گه کار گسته شدندا ممتیری از این نتایج 

گهاااره گیااری از ماااد  اجرایااای در فرآینااد سراحااای اسااات. مااد  مجاااازی سااااختمان یاا  از ایااان مزیاات هاااا 

را شااامب شااده و گااا هم اااری مجااری در ایجاااد مااد  ماای تااوان مااد  ساااختمان را کااامال ساااخت جزییااان اجرایاای 

 پریر دانست. در این رور سراح و مجری از اگتدا ی  مد  را ش ب می دهند.

در ایااان پاااروقه گاااه دلیاااب این اااه تااای  هاااای ساااراح در گمااا  هاااای ممتزاااو همااااهنگی  زا گاااا ی ااادیگر را 

آشاانا نلودنااد. مااد  سااازی پااروقه توسااک تاای  سراحااان معماااری صااورن گرفاات و  نداشااتند و گع اای از آن هااا گااا گاای 

همااین مواااود گاعااث شااد کااه گهینااه سااازی زمااان گااه صااورن کااامال ملزااوب رل ندهااد. ی اای دیگاار از عااوامزی کااه ماای 

تاااوان در کااااه  زماااان ماااو ر واقااا  شاااوند ایجااااد گرناماااه دنلالاااه کارهاااا در فرآیناااد سراحااای گرپایاااه نیااااز گاااه اسالعاااان 

 DSM ر اساات از ایاان گاگاات نتیجااه گرفتااه شااد کااه در پااروقه هااای آتاای رور گرخااورد گااا پااروقه گااه مااد  ی پاررااه

ت ییاار یاگااد و تیماای جهاات سراحاای انتماااب گااردد کااه توانااایی ایجاااد هماااهنگی تاای  هااای سااراح در  IPDانجاااا پااروقه 

   ی مت اون سراحی گاشند.گم  های ممتزو سراحی را دارا گاشد یا این تی  جام  و در گرگیرنده گم  ها

گااا ایاان وجااود زمااان انجاااا پااروقه گااه دلیااب این ااه نقشااه هااا و اسااناد اجرایاای گااوده و خلاهااا گهینااه سااازی شااده گودنااد 

 کاه  گه سزایی نسلت گه دیگر رور ها داشت. و میزان و مقادیر احجاا فعالیت ها دقی  و گه روز گودند

فااات و مزیااات هاااای گهاااره گیاااری از گااای  صاااورن گرنجااااا پاااروقه پاااس از آن پاااروقه هاااای دیگااار گاااا ماااد  ی پارراااه ا

 گروزی عینی تر یافت که گه گیان آن ها خواهی  پرداخت:

 همکاری تیمی و یکپارچگی -3-3-1

ی ی از مزیت های گهره گیری از  انت ار فزاینده ای از هم اری نزدی  میان تی  های سراحی و مهندسی و ساختپاسخ گه 

راذ گرای ردوگد  کردن و گه اشتگی  وقتی صللت از گرنامه ریزی و ارتلاح گین تی  های ممتزو می شود گهره گردن از  گوده است. گی 

ست. د ارتلاسالن اگراری اسالعان حیاتی می شود. گزرگترین گازدارنده در مسیر هماهنگی تی  ها وجود پیچیدگی و سردرگمی و کملو

توانند  تی  های ممتزو می نگی تی  هاست. گا است اده از گی نی گهترین راهگشا در مدیریت و هماهدر پروقه های ساختما است اده از گی 

تلت ی  فایب مشترذ گر روی پروقه کار می کنند و پیشرفت ها گه صورن آنالین توسک مدیران پروقه و تی  های دیگر قاگب مشاهده 

 سر می گردد.خواهد گود و ام ان تلاد  سری  جزییان و اسالعان نیز می

در واق  گه ایجاد ی  روند ی پارره از سراحی تا مدیریت و اجرا را مم ن می کند و این ام ان را فراه  می کند تا نقشه ها، دیتیب  گی 

 ها و جزییان اجرایی و مد  سه یعدی همگی گا ه  هماهن  گاشند.
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هماااهنگی اع ااای تاای  هااای دخیااب در پااروقه دنیااای مجااازی ساااخت گاعااث گهلااود معنااادار نتااایج حاصااب از جزسااان 

گشااته اساات. گاارای م ااا  پیمان اااران ساااخت ام ااان شاارکت در گرنامااه ریاازی پااروقه را پیاادا کاارده و گااا گااه اشااتراذ 

گراشااتن توانااایی و تمیااز خااود ، اسالعااان گااا ارزشاای رااون زمااان خریااد و تهیااه متریااا  هااا و میااال  و رور هااای 

جااازی معنااادار و پاار ارزشاای از گنااا کماا  فراواناای ماای کننااد. عااالوه گاار ایاان وقتاای ساااخت ونیاا  و ... گااه ایجاااد مااد  م

کااه تاای  ماادیریت ساااخت اجااازه شاارکت در جزسااان سراحااان را پیاادا ماای کنااد ایاان ام ااان را گااه آن هااا ماای دهااد کااه 

در گااه شااناختی از جنلااه هااای مهاا  و پاار اهمیاات از خواسااته هااای کارفرمااا و تاای  سااراح پاای گلاارد و از ایاان شااناخت 

ساااخت گنااا اساات اده کننااد. اتلاااد و هماااهنگی ایاان ام ااان را گااه تاای  سراحااان و مجریااان ماای دهااد کااه گااه جااای این ااه 

 در مسیر پی  روی ی دیگر سن  اندازی کنند گا ی دیگر گرای رسیدن گه هد  مشترذ فعالیت کنند.

 وریافزایش بهره  -3-3-2

 ینه و در نهایت افزای  گهره وری فراه  می کنند. در زیر گه تعدادی از راه ارهایاگزارهای گی  زمینه  زا را گرای کاه  زمان و هز

 گی  گه من ور کاه  زمان و هزینه اشاره شده است: گهره گرفته شده از

 کاهش زمان

 کردند که:اگزار های گی  این ام ان را فراه  

 گپردازند.که تی  های ممتزو سراحی همزمان گا ه  تلت ی  مد  گه سراحی  -

که گا است اده از ف ای مجازی و مد  مجازی ای که قاگزیت دسترسی از هر جا گه آن وجود دارد تعداد جزسان هماهنگی  -

 ح وری کاه  پیدا  کند.

 که خلاهای سراحی قلب از شرود فرآیند ساخت شناسایی شده و گرسر  گردند. -

 مدیریت زمان تا یر گرار گاشد. که درذ جام  تر و تجس  گیشتری از پروقه ایجاد شود و در -

 گه ایجاد گرنامه زمانلندی دقی  تر پرداخت. وجی و تلزیزی گرگرفته از مد  گی که گا است اده از جداو  خر -

 که گا ت ییر در گمشی از ساختمان نیازی گه ایجاد متره و گرآورد تازه نلاشد و جداو  و آنالیز ها گا هرگونه ت ییری گه روز می شوند. -

 هزینه کاهش

امروزه دیگر پریرفتنی نیست که سرمایه های کارفرمایان را گا عدا مدیریت صلی  پیمان اران و مجریان گه هدر داد. گهره 

این فرصت را فراه  می کند که قلب از شرود عمزیان ساخت گا است اده از متره دقی  خروجی از مد  گی  ، گه گرآورد   گیری از گی

سیار گ میال  دست یافت و عالوه گر این در زمان سراحی نیز این گرآورد گه سراحان در انتماب سرح و جزییاندقیقی از هزینه ساخت و 

همچنین ام ان مدیریت مناگ  و نیروی انسانی را فراه  می کنند و در کاه  رشمگیر تز ان و هدر رفت  کم  می کند. اگزارهای گی 

است اده از گی  می توان کارگاه های ساخت را شلیه سازی کرد ، این شلیه سازی از فرآیند میال  و نیروی انسانی نق  گسیاری دارند. گا 

ساخت تا ملب دپوی میال  و ماشین آ ن را شامب می شود در این شلیه سازی همچنین می توان تقدا و تاخر عمزیان های عمرانی 

م  تری از فرآیند ساخت رسید. عالوه گر این کاه  زمان پروقه را زیرن ر داشت و ریس  های پروقه را شناسایی کرد و گه مدیریت جا

  نیز تا یر گرار خواهد گود. ROIگازگشت سرمایه افزای  نرل در کاه  هزینه ها و 

 ایجاد دید جامع -3-3-3

لب ق در رور های سنتی ساخت نمی توان انت ار داشت که کارفرمایان و پیمان اران نسلت گه تماا وجوه دخیب در ساختمان

از شرود عمزیان ساخت آگاهی داشته گاشند. اما گا است اده از گی  شرایک متلو  گشته است و دیگر توق  می رود که قلب از شرود 

 عمزیان ساخت تماا اگعاد پروقه ره گرای کافرمایان و پیمان اران وره گرای گهره گرداران روشن و واا  گردد.
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 برهم گذاری و یافتن خطاها  -3-3-4

ه  گراری نقشه ها   معماری ، سازه ، تاسیسان ر ی ی از فعالیت های مه  و اساسی و در عین حا  زمانلر قلب از شرود گر

عمزیان ساختمانی در هر پروقه ای ملسوب می شود. این فرآیند مم ن است گه دلیب عدا آشنایی تی  های ممتزو از سراح گا تمیز 

ان تر می این فرآیند گه مرات  آس و رف  نگردند. گا است اده از گی وردها و تیادا ها یافت نشوند تی  مقاگب درار نقز گاشد و گهگاه گرخ

گردد گه دلیب این ه تماا جزییان گه صورن سه گعدی قاگب مشاهده هستند و درذ آن گرای تماا تی  ها گه مرات  آسان تر خواهد گود. 

 اند. عالوه گر این اگزارهای گی  خود توانایی یافتن تیادا ها را دارند و گا اخلار تیادا ها را گه اسالد سراحان می رس

 محیط کار قابل اشتراک -3-3-5

در روند مرسوا و ساگ  تی  های سراحی گاید منت ر گمانند تا کار ی  تی  پایان یاگد و پس از آن شرود گه کار کنند این رور 

نیاز  رو دیگرگسیار زمانلر است. گا است اده از مد  گی  تماا سراحان و مهندسان گر روی ی  فایب مشترذ گه کار می پردازند از این 

نیست که کار ی  تی  پایان یاگد تا تی  دیگر گه کار مش و  شود. عالوه گر این تی  های ممتزو قادرند تا پیشرفت کار ی دیگر را در هر 

رای گزمانی گلینند و ن ران خود را گه اسالد ی دیگر گرسانند. این هم اری گه اع ای تی  ها ام ان فعالیت مو رتر و گهره گردن از گی  

رسیدن سری  تر گه راه حب را می دهد. هماهنگی تی  ها توجه را از فعالیت ها و نیازهای جداگانه تی  ها گه سوی است اده از مد  های 

 نی از اسالعان ممتزو در راستای سنج  گزینه ها و سناریو های ممتزو ساخت جز  می کند که در نهایت منجر گه کاه  ریس  

 گهتر را می شود.پروقه و ساخت گنایی 

 هیه جداول متره و برآورد به صورت خودکارت -3-3-6

در روند دستی گرای تهیه جداو  متره نیازمند نیروی انسانی دارای تمیز هستی  و این روند زمانلر و دارای خلا و  یر 

گه تهیه جداو  متره و مدیریت آن ها کرد و قاگب اعتماد خواهد گود. مد  گی  این ام ان را فراه  کرده تا گتوان گه صورن خودکار اقداا 

 دیگر نیازی نیست که در صورن ایجاد ت ییران نگران جداو  گاشی  رون این جداو  گا ایجاد ت ییران گه روز می شوند.

 مدیریت دقیق نیروی انسانی -3-3-7

مشاهده کرد و گرآورد صلی  و  گی  این ام ان را می دهد که قلب از شرود عمزیان ساختمانی تماا عمزیان های ساخت را

دقیقی از حج  فعالیت و نیروی انسانی مورد نیاز گه دست آورد. این اسالعان و داده ها در مد  گی   خیره می شوند و گه گرنامه ریزان 

ه و نی جزوگیری کردام ان ایجاد گرنامه زمان گندی دقی  تر و اجرایی تر را می دهد. از این رو گ ارگیری گی  از هدر رفتن نیروی انسا

عالوه گر کاه  زمان گه کاه  هزینه نیز منجر خواهد شد. ی ی دیگر از عوامب دخیب در مدیریت نیروی انسانی توجه گه ه  زمانی 

فعالیت ها در کارگاه های ساخت است ، گا است اده از مد  گی  این ام ان مهیا می شود که گه صورن مجازی ملب فعالیت کارگران را 

ه کرد و در مدیریت زمان و گروه های ممتزو اجرایی گه مدیران پروقه کم  رساند. در نهایت می توان گ ت که نرا افزارهای مشاهد

 گی  و ملیک کار سه گعدی آن کزید گهره گیری از تی  های ممتزو در کنار ه  است.

 جزییات سه بعدی  -3-3-8

که تماا جزییان اجرایی را مد  کرده و در اختیار پیمان اران و کارفرمایان این ام ان را گه سراحان می دهد نرا افزارهای گی  

 قرار دهد. گا توجه گه سه گعدی گودن این جزییان خوانایی آن ها گسیار گیشتر از گرشته خواهد گود. عالوه گر این گا است اده از این مد 

 می توان گه تولید نقشه های دو گعدی رایج پرداخت.
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 بردن دوباره کاری ها از بین -3-3-9

تماا اجزا ساختمان قاگزیت مد  شدن را دارند از این رو پیمان اران دید جام  تری از ا همانلور که گ ته شد در مد  گی 

فرآیند ساخت خواهند داشت که نهایتا خلای ساخت را کاه  می دهد و تقریلا از گین می گرد. گا توجه گه هزینه های زیادی که صر  

 این هزینه گه مقدار قاگب توجهی کاه  پیدا خواهد کرد. ر ساخت می شود گا است اده از گی اری ها ددوگاره ک

 کاهش از قیم افتادگی ها -3-3-11

در رور های سنتی سراحان گاید دارای تجس  گسیار قوی ای گاشند تا گتوانند تماا جزییان را قلب از شرود عمزیان سراحی 

شود که گهگاه گا شرود عمزیان ساخت پیمان ار متوجه نقز در اسالعان و نقشه ها شود و فرآیند ساخت کنند همین مواود گاعث می 

متوقو شده تا سراحی آن جزییان ت میب گردد. گا است اده از اگزارهای گی  این ام ان گرای سراحان مهیا گردیده که گتوانند ساختمان 

گم  های آن گگردند ، در این صورن دیگر نمی توان توق  داشت که سراحی گمشی را قلب از شرود عمزیان ساخت گلینند و در تماا 

 از قز  گیافتد و نادیده گرفته شود. از این رو زمان ساخت کاه  پیدا خواهد کرد و هزینه ها نیز متعاقلا کمتر خواهد شد.

 شبیه سازی -3-3-11

را از اگتدا تا انتها مد  کرد. عالوه گر مد  سازی مراحب  گهره گیری از گی  این ام ان را فراه  می کند که مراحب ساخت

ساخت ملیک کارگاه را نیز می توان شلیه سازی کرد، تا گتوان گه درذ درست تری از فرآیند ساخت رسید و تجهیزان و ماشین آ ن 

 را مدیریت کرد.

 تحییل و آنالیز  -3-3-12

راحی گتوان آنالیز های دقیقی از انرقی، میزان گار سرمایشی و گرمایشی، مد  گی  این ام ان را فراه  می کند که در مراحب س

تاگ  خورشید، میزان اتال  انرقی گه دست آورد و در مراحب سراحی، گه گهینه سازی ساختمان اقداا کرد. گرای م ا  می توانند  نور 

ن را در شرایک ممتزو تلزیب کنند. این مزیت گا خورشید را در فیب های ممتزو شلیه سازی یا مقدار و انرقی مورد نیاز ساختما

آنالیزی که در اختیار سراحان قرار می دهد ام ان گهره گیری از سیست  های  یرفعا  خورشیدی را در ساختمان فراه  می کند. عالوه 

یه انتماب سیست  تهوگا تلزیزی که در اختیار مهندسان تاسیسان می دهد، کم  گه سزایی در  گر آن پس از سراحی نیز مد  گی 

 مناس  می کند.

 مدیریت دقیق تر برنامه زمانبندی -3-3-13

مد  مجازی گی  این ام ان را گه پیمان اران می دهد که قلب از ایجاد گرنامه زمان گندی گه دید جامعی از پروقه دست یاگند 

صلی  تر یاری رساند. دقت در گرآوردها و متره میال  و از این رو ن ران آن ها می تواند گه مدیر پروقه در ایجاد گرنامه زمان گندی 

 حج  فعالیت ها در ایجاد گرنامه زمانلندی صلی  تر کم  گه سزایی می کند.

 مدیریت انبار -3-3-14

گرآورد و متره دقی  خروجی از مد  گی  و همچنین ام ان پیاده سازی گرنامه زمانلندی گر روی مد  گی  و شلیه سازی روند 

م ان مدیریت گرنامه تامین میال  را گسیار دقی  تر و سری  تر می کند. تماا این عوامب این ام ان را فراه  می کند که نیاز گه اجرا ا

دپوی میال  در کارگاه گه حداقب گرسد. همانلور که گ ته شده گود ی ی از اهدا  ساخت وساز ناب نیز گه حداقب رساندن نیاز گه انلار 

 امه ریزی دقیقی که توسک مد  گی  ام ان پریر می شود می توان گه این مه  دست یافت.گوده و گا این گرن
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 مدیریت دعوی و ادعا -3-3-15

این ام ان را گرای کارفرمایان و پیمان اران فراه  می کند تا دید جام  تر و دقی  تری نسلت گه پروقه داشته گاشند  مد  گی 

و گتوانند دعوی های احتمالی را پی  گینی کنند و در تن ی  قراردادها این موارد را در ن ر گگیرند، یا گا گهره گیری از مد  گی  صلت 

 گب را گررسی کرده و در گراگر مساآزی از این رنینی دست پر را داشته گاشند.دعوی ملرح شده از سر  مقا

 تبییغات و بازاریابی -3-3-16

در گازاریاگی را فراه  کرده است. در این رور مشتریان و گهره گرداران قادرند گه دیدی  VRام ان است اده از رور مد  گی  

جام  و کامب از گنا دست یاگند و در فرآیند تیمی  گیری و جرب مماس  گسیار ا رگرار گاشند. این دید جام  گه گهره گرداران و مشتریان 

 نمایند.  این ام ان را می دهد که ن ران خود را در پروقه اعما 

 چالش های پیش رو -3-4

مواود روز گه  اشاره کرد که این   می توان گه عدا آشنایی گا گی  از رال  های اساسی موجود در روند گهره گیری از گی

در پروقه خود گالن سه هزینه ای را گه پروقه تلمیب گاشد. از سرفی گهره گیری از گی  در حا  ک  رن  تر شدن می  روز گا گسترر گی 

 رشمگیرتر از هزینه مد  سازی گی می کند اما در نهایت منجر گه کاه  هزینه در فرآیند اجرا می گردد که این کاه  هزینه گسیار 

 یه منجر خواهد شد.می گاشد. عالوه گر آن فرور و گازاریاگی پروقه نیز گسیار تسهیب گشته و گه کاه  زمان گازگشت سرما

 پیشنهادات -4
دیگاار گااه اگاازاری حیاااتی تلاادیب گشااته و فعااالین عرصااه ساااخت و ساااز نیازمنااد گهااره  گااه ن اار ماای رسااد گاای  

مساایر  یافتااه هااای خااود را از  گیااری از آن ماای گاشااند تااا در گااازار گتواننااد تااوان رقاگاات خااود را ح ااظ کننااد. در ایاان

 خواهی  کرد: راآهموفقیت تا یرگرار خواهند گود ا عوامزی که در

 فرآیند -

 ت نولوقی -

 رفتار -

ایاان سااه عامااب رااون پایااه هااای یاا  سااه پایااه رفتااار ماای کننااد، اگاار ی اای از پایااه هااا وجااود نداشااته گاشااد دیگاار گااا  

 ی  سه پایه و صندلی گدون کارگرد و گی فایده سروکار خواهی  داشت.

 فرآیند -4-1

مااادیریت پاااروقه و دیگااار تااای  هاااای مهندسااای گااارای  گاااه اسااات اده از ت نولاااوقی هاااای جدیاااد و گ اااارگیری 

آن هااا در فرآیناادهای قاادیمی ساااخت دارنااد. ایاان رویااه ی گااه کااار گسااتن اگزارهااای جدیااد در فرآیناادهای منسااول و 

یاار یاگااد تااا گتااوان گااه گهلااود قاادیمی زیااان گااار خواهااد گااود. از ایاان رو فرآینااد حااا  حاااار و نااود فعالیاات هااا، گایااد ت ی

رفاا  آن هاساات.  و مساااله یااافتن تیااادا هااا در ساااختماننتیجااه قاگااب تااوجهی رسااید. م ااا  خااوگی در ایاان زمینااه 

گاارای حااب تیااادا از زمااان آ اااز ایاان فرآینااد تاای  هااای ممتزااو در سااو  ه تااه گااا ی اادیگر جزسااان متعااددی گرگاازار 

 اده از ملااایک ساااه گعااادی مااای کنناااد در ایااان فرآیناااد کاااب تااای  هاااای دخیاااب در پاااروقه گااارای همااااهنگی گاااه اسااات

ت امااا فرآینااد کاااری همااان فرآینااد ساااگ  و ماای پردازنااد. اگررااه گهااره گااردن از ایاان ت نولااوقی گهتاار اساامجااازی گاای  

ده همااان فرآیناادی اساات کااه گااا گااه کااارگیری نقشااه هااای دو گعاادی گااه آن پرداختااه ماای شااد. از ایاان رو اک اار اساات ا

را نااه تنهااا مااو ر نماای گیننااد گز ااه آناارا در موفقیاات پااروقه نیااز م اار ماای داننااد گااه  کنناادگان ایاان اگاازار جدیااد گاای 

خااود و زمانشااان را صاار  جزسااان متعاادد هماااهنگی کاارده و در واقاا  زمااان صاار  دلیااب این ااه اع ااای تاای  هااا، 
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شااده در مااورد ایاان مواااود در پااروقه افاازای  خواهااد داشاات. آن هااا همچنااان گااه تزااو کااردن زمااان گااا ارزر خااود 

 ادامه داده و گه دلیب کملود زمان نتیجه و ملیو  حاصب از این فرآیند ملزوب نمواهد گود.

ساااعته  3یااا  2حااوزه مشاامز متمرکااز ماای شااود و در گااازه هااای زمااانی  3یااا  2گاار روی  امااروزه ایاان جزسااان

جزساااتی تشاا یب ماای شااود تااا گتااوان از مناااگ  انسااانی تاای  هااای دخیااب در پااروقه اساات اده م یااد کاارد. عااالوه گاار ایاان تاای  هااای 

 اگااریاز مااد  کااردن در ف ااای  حاااار در پااروقه گااه دنلااا  راه هااایی گاارای کاااه  زمااان یااافتن و رفاا  تیااادا هااا گااا اساات اده

 ایجاد شد گه آنها اخلار دهد. می دهد که همان موق  که تیادمی هستند این فرآیند این ام ان را گه کارگران

ت ییاار فرآینااد کاااری نقاا  اساساای در پیشاارفت دارد، گااه دلیااب این ااه گااه فعااا ن در یاا  پااروقه ایاان اجااازه را ماای 

 ی گهلود فرآیند کاری و فعالیت ها گیاندیشد.دهد که گه سور مداوا گه راه هایی گرا

 تکنولوژی -4-2

رااون یاا  اره یااا ر اا ، یاا  اگاازار اساات کااه گایااد در مساایر مناساا  خااود توجااه داشااته گاشااید کااه گاای  

گااه کااار گرفتااه شااود. وقتاای کااه اگزارهااای جدیااد در یاا  پروسااه و فرآینااد اجرایاای قاادیمی گااه کااار گرفتااه شااود ماای 

. از ایاان گهااره گیااری مااداوا از ت نولااوقی و اگاازارآ ن جدیااد یاا  سااازمان داشااته گاشااد توانااد تااا یران مهیلاای گاارای

 می تواند تا یر گه سزایی در موفقیت ی  شرکت و همچنین گهره گیری از گی  داشته گاشد.

 رفتار -4-3

همااانلور کااه گماا  پیاااده سااازی گاای  گ تااه شااد، قلااب از پیاااده سااازی گاای  ماای گایساات رفتااار پرساانب و 

گساایار تا یرگاارار اساات. پرساانب و سااازمان ماای گایساات پااریرر گاار را ساانجید. ایاان رفتااار در موفقیاات گاای   سااازمان

رونااد جدیااد گاشااند و در گراگاار ت ییااران احتمااالی انعلااا  پااریر گاشااند، تااا گاای  گتوانااد مساایر خااود را در شاارکت پیاادا 

 کند.

 نیازهای پیش رو -4-4 

کملود هایی وجود دارد که سازمان و ارگان های رسمی می گایست نسلت گه رف  این گه ن ر می رسد در مسیر گهره گیری از گی  

 نواقز اقداا کنند، از این دسته کملودها می توان گه موارد زیر اشاره کرد:

 گه مهندسان و مجریان توسک این سازمان ها عدا آموزر گسترده گی  -

 پیاده سازی گی گ ارگیری و عدا وجود قوانین در زمینه  -

 وجود استانداردهای تلیین شده توسک مراج   ییالحا عد -

 عدا درن ر گرفتن مزیت های تشویقی توسک سازمان های مرتلک -

 عدا آشنایی و تللی  تولیدکنندگان میال  گا گی   -
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