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  ی ژگیاست که با توجه به و یمدل ساز  یبرا ینرم افزار  یمعمار   تیرو
مورد  اریبس رینرم افزار در چند سال اخ نیا .ساخته شده است BIM یها

نرم افزار و جامع   نیکار با ا ی سادگ  لیدل به .توجه معماران بوده است
 ی " م کیکه عالوه بر "فاز صفر" و "فاز  لیلد نیبه ا ن یبودن آن و همچن

  محبوب است و اریبس تیتواند "فاز دو" را هم انجام دهد، نرم افزار رو
 .ستیاز لطف ن ی مهندسان خال یبا آن برا یی آشنا

 .دیشد. با ما همراه باش دیآشنا خواه شترینرم افزار ب نیادامه با ا در

 

  یمعمار   تی نرم افزار رو یمعرف 1#
(Architectural Revit) 

 ،ی محبوب است که از آن در صنعت معمار  BIM نرم افزار کی  تیرو
 .کنند ی استفاده م (AEC) و ساختمان  ی مهندس

و   هیتجز یساختمان ها، برا ی و طراح یعالوه بر مدل ساز  یمعمار   تیرو
مورد  زین فی وظا  ریساختمان و سا یاجزا  ی فراداده ها، هماهنگ لیتحل

دهد در   ی مشترک به کاربران امکان م یابر  یفضا .ردیگ ی استفاده قرار م
 لیموبا  یبرا کشنیاپل کی یمعمار  تی رو نیهمچن .کنند یمدل ها همکار 
 .د یخود باز کن لیرا در موبا لیفا دیتوان ی م   ی دارد که به راحت
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2# BIM  ست؟ی چ 

BIM  مدل  یهوشمند بر مبنا ندیفرآ کی اطالعات ساختمان و  یمدل ساز
 (AEC) و ساختمان ی مهندس  ،یمعمار  متخصصان .است یسه بعد یساز 

  م،یطور که گفت همان .برند ی هستند که از آن بهره م یافراد نیمهم تر 
 ری ز ریتصو در .باشد ی م  BIM هیبر پا یمعمار  تی نرم افزار رو ی طراح 
 (Demolition) بیتا به مرحله تخر دیکن ی ل مدنبا BIM که در ی مراحل

 .دیکن ی را مشاهده م  دیبرس
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 .دیکن ی شروع م (Programming) یز یچرخه شما با برنامه ر نیا در

  ی به سراغ طراح (Conceptual Design) ی مفهوم  یاز انجام طراح بعد
و  لیمرحله نوبت به تحل نیا در .دیرو ی م  (Detail Design) ات یجزئ

 یاز آن مستندساز  پس .رسد ی م (Analysis) ی بررس
(Documentation) ساخت ندیو سپس فرآ (Fabrication) ی شروع م  

 .شود

 Construction)  درک بهتر روند یبرا یبعد 5و  4و ساز  ساخت
4D/5D) و محاسبات ساخت (Construction Logistic) یمراحل بعد 

 Operation and) یمربوط به نگهدار  ات یعمل آخر در .هستند
Maintenance)  یو بازساز (Renovation) شود ی انجام م. 
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 هستند؟ کسانی  یمعمار  تی و رو BIM ای آ 3#

 

BIM  یی و مبنا سات ی اطالعات در مورد تاس یمنبع دانش مشترک برا کی  
 .در طول چرخه عمر آن است یر یگ میتصم یقابل اعتماد برا

BIM  مربوط به    یدهنده داده ها وندیکننده و پ یجمع آور  کینقش
از ساختمان ها به منظور  یساخت و ساز و بهره بردار   ،ی طراح  یها نهیزم

  تینرم افزار با قابل کی  تیرو .و جامع را دارد یمدل سه بعد کیساخت 
و مورد استفاده گسترده معماران، مهندسان و   BIM ندیاز فرآ یبهره بردار 

همه رشته ها  ،ی طور کل به .مدل خاص است کیساخت  یبرا مانکارانیپ
کار خود استفاده   تی ریو مد لیتکم  یتوانند از آن برا ی م  ی و مشاغل فن

بلکه به منظور   BIM ی ن یگزیجا یرا نه برا تیرو سان ینو برنامه .کنند
مربوط به مدل   ی اطالعات تیرو نیهمچن .کرده اند جادیاز آن ا ی بان یپشت
 ی شما م اریرا در اخت ازیمثل نقشه ها در دو بعد و اسناد مورد ن یساز 

 .گذارد
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از  ی نرم افزار است که برخ کی تی توان گفت رو ی م  ی طور کل به
 .دهد ی م را انجام BIM یندهایفرآ

 

 ی معمار  تی رو یکاربردها  4#

  شوند و ی استفاده م  ی طراح یاست که برا یی ابزارها یدارا  یمعمار   تیرو
 مثل ساختمان است؛ کی  ی شامل تمام مراحل چرخه زندگ ی طراح  ندیفرآ

 .بیو تخر ینگهدار  ر،یساخت و ساز، تعم ،یمعمار  ی طراح 

،  (MEP) ی برق و لوله کش ک، یمهندسان مکان ،ی معمار  یها شرکت
 .کنند ی برنامه استفاده م نیاز ا مانکارانیمهندسان سازه، طراحان و پ

 :است ریبه شرح ز یمعمار  تی استفاده از رو موارد

 یسه بعد  یساز  مدل •
 یمدل ها با عناصر دوبعد   ی سینو هیحاش •
 داده مدل ساختمان گاهیپا ازبه اطالعات ساختمان  ی دسترس  •
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 ی معمار  تی رو  یها لی فرمت فا 5#

 :شوند ی م  رهیذخ ریز  یمعموال با پسوندها  تیرو یها لیفا

• RVT :ی س ینو هیاطالعات حاش ،یسه بعد  یساختمان ها و سازه ها 
 و ساخت فراداده ها  یدوبعد

• RFA :کد  یداده ها (CAD) یسه بعد  ی کیگراف یها  لیو فا 
• RFT : یکیعناصر گراف ریو سا یسه بعد ریتصاو 
• RTE :ساختمان  یطراح یالگو 
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 ی معمار   تی نرم افزار رو یای مزا 6#

را به معماران و   تی مز نیچند  یمعمار   تیطور که گفته شد، رو همان
 BIM آن با مفهوم ی ک یاز نزد ای مزا نیاز ا یار یبس .دهد  ی مهندسان ارائه م

چند  یدارا زی ن یمعمار   تیحال، خود نرم افزار رو نیا با .شوند ی م  ی ناش
 .است تی مز

 :میندازیاز آن ها ب ی به برخ ی نگاه دیده اجازه
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 کیپارامتر  یاجزا 1-6#

 یها  ی ژگ یو یدارا یمعمار  تینرم افزار رو شده در جادیجزء ا هر
  دیتوان ی م  نیهمچن هستند و یعناصر شما سه بعد ی عنی است؛ کیپارامتر 

  رییتغ زین یتا مدل سه بعد دیده  رییمربوطه را تغ یبعد دو یصفحه ها
  یاست که اطالعات مورد استفاده برا نیجا ا نیدر ا  ی اصل نکته .کند

 .داده واحد آمده اند گاهیپا کیساخت مدل همه از 

  مهم .شود ی داده به روز م  گاهیآن پا د،یکن جادیا  یر ییزمان که تغ هر
که   یدیاطالعات جد هرگونه .دیکرده ا جادی ا رییکه در کدام مدل تغ ستین

  ایاصالح پو  نی ا .ردی گ ی در سراسر مدل مورد استفاده قرار م دیکن یبارگذار 
 .شود ی در زمان م  یادیز  یی باعث صرفه جو
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 راتییعدم تکرار تغ 2-6#

از   ی کی .دهد  ی را ارائه م گرید تی مز نیداده منحصر به فرد چند گاهیپا
  ی هنگام طراح دیرا که با یی تکرارها زانی است که م نی آن ها ا نیمهم تر 

 .دهد ی کاهش م  دیمدل خود انجام ده 

  کیطبقه و  یاحتماالً نقشه ها  شما .دیریخود را در نظر بگ ی طراح  نیآخر
رح  ط نیدائمًا از ا دیشما با ،ی مرحله طراح  در .دیساختمان داشت ی مدل کل

  دیبا ر،ییتغ جاد یمحض ا به .دیکن  جادی ا ی کم رات ییتا تغ  دیکن دنیها د
مداوم وقت شما را  تکرار .دیینما جادینقشه ها ا ریرا در سا ریی همان تغ

  ی م اجازه یمعمار  تی رو .آورد ی کند و اسناد اضافه به وجود م  ی تلف م 
  دیاطالعات جد یتمرکز را رو یتکرار  رات ییانجام تغ ی دهد تا شما به جا

 .دیبگذار
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 منظر  یطراح 3-6#

که در   یی تمام داده ها یدر درجه اول، تمرکز خود را بر رو یمعمار  تیرو در
دهد  ی به شما امکان م ن،یبر ا عالوه .دیده ی قرار م  د،یکن ی مدل وارد م 

 یشما را برا یتواند مدل ها ی م  که دیرا انجام ده ی کوچک  یکارها
چشم   جادیا یاز آن برا دیتوان  ی عنوان مثال م به .جذاب تر کند انی مشتر

  ی شما مکان انیواقع مشتر در .دیخود استفاده کن یانداز در اطراف مدل ها
 .خود انتخاب خواهند کرد ی ساختمان ها یبرا

تجسم  دیتوان ی م  د،یکن یساز  هی آن مکان را در مدل خود شب دیبتوان اگر
 .دیخود ارائه ده یرا به مشتر  یتر  ی واقع اریبس
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 ی کارآمد انرژ   یطراح 4-6#

 مردم .دارد یار یبس تیمدرن امروز اهم یایدر دن داریساختمان پا  ی طراح 
جاست که نرم افزار  نیا .آگاه هستند طیساختمان خود بر مح رات یاز تأث

ابزار   نیچند ینرم افزار دارا نیا .تواند به شما کمک کند ی م  یمعمار   تیرو
  ی طیمح رات یتأث یر یاندازه گ یاز آن ها برا دیتوان ی م  است که ی لیتحل

 .دیخود استفاده کن یمدل ها

  دهد که ی م نانیاطم (Green Build) لدیب نیطور خاص، موتور گر به
مدل  یشما از لحظه شروع کار بر رو ی طراح  ندیفرآ  ی جزء اصل یدار یپا

 .است
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 ین اسناد کاغذبدو 5-6#

افزار  نرم .دیندار اجیاحت ی گونه اسناد دست  چیشما به ه یمعمار  تیرو در
 .پروژه را بر عهده دارد یازهایبه طور خودکار ثبت تمام اطالعات ن تیرو
آسان به  ی دسترس  یبرا یدیاز برچسب ها و کلمات کل دیتوان ی م  ی حت

 .دیاطالعات استفاده کن نی مرتبط تر

 

 کتابخانه بزرگ  6-6#

 .را در بر دارد یکتابخانه از قطعات پارامتر  کی یمعمار  تیافزار رو نرم
موجود را در   یاجزا شیرا یو ای دیجد یهرگونه اجزا د یتوان ی م  نیهمچن

به هر  دیتوان ی م  باً یبدان معناست که تقر  نیا .دیکن رهیکتابخانه خود ذخ
 .دیداشته باش ی دسترس  دیکرده ا ی که طراح  یز یچ
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 ی معمار   تی نرم افزار رو بی معا  7#

  یایمزا Revit BIM استفاده از نرم افزار دیکن ی طور که مشاهده م  همان
چند  دییایموضوع، ب نی در نظر گرفتن ا با .ستیدارد؛ اما کامل ن یادیز

 :میکن ی نقص نرم افزار را بررس

 توپر  یمدل ها یتمرکز بر رو عدم .1

از نکات برجسته آن  ی ک یدقت،  یبر رو یمعمار  تیکه تمرکز رو  ی حال در
عنوان مثال،   به .را ندارد گرید ینرم افزار ها یها ی ژگیو  ی برخ اما است؛

 یمدل ها جاد یبه ا لیتما  تالیج ید  ی طراح ینرم افزار  یبسته ها ریسا
 ی طراح  ی کل یاست که آن ها به ابزارها لیدل نیبه ا نی ا .توپرتر دارند
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نشده   هیتعب تی که در رو یی ها (MESH) مانند دستورات و مش یشتر یب
 .دارند ی اند، دسترس

 

 یطراحان داخل ی دشوار برا شیرا یو .2

  اما است؛ دیمعماران و مهندسان مف یبرا یمعمار  تی نرم افزار رو اگرچه
که   ی زمان  .نرم افزار دانست نی توان آن را ساده تر ی نم ی داخل ی طراح  یبرا

را دارند،   زی متما ی منظر  جادیا ینرم افزار برا نیقصد کار با ا ی طراحان داخل
 کنند. یدیممکن است احساس ناام
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