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گرچه امروزه مدلساازی اطالعات سااتتاا و آموزش آ از موضوعات مهم و رو به رشدی در عناوین پژوهشهای اتیر در
جها به شااار م رود ،اما این جریا نوین بخصاو آموزش آ درششور ایرا نادیده گرتته شده اس .پژوهش حاضر با هدف
پیشنهاد چارچوب مفهوم جه .شنات .بکارگیری سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا درآموزش معااری ایرا انجام یاتته
اسااا .این پژوهش از نظر هادف ،شاربردی بوده و رویکردی آمیخته؛ شاااامم ناونه موردی وانویه ،پیاایش و گروه شانون دارد
انتخاب جامعة آماری به روش هدتاند بوده و حجم ناونه تعداد  022نفر دانشآموتتة معااری اس .تطای اندازه گیری 2/21
و سطح اطاینا  31درصد ،بوده اس .پرسشنامهها بصورت آنالین پخش و با استفاده از نرماتزار آماری (اس پ اس اس) تحلیم
شادهاند روای پرساشنامهها ارزیاب و پایای متغیرها از طریق آزمو آلفای شرونباخ با ضریب 2/106محاسبه و تایید شده اس.
ابتدا با استفاده از ناونههای موردی چارچوب نظری پژوهش ترسیم وسپس نظرات مشارش .شنندگا اتذ و تحلیم گردیده و در
انتها چارچوب نهای توسا گروه شانون از اسااتید و تبرگا اعتبار سانج گشاته اس .سطح و اهداف دوره با توجه به نتایج
آزمو شای اساکوئر چنین بدسا .آمد شه سایساتم مدلسازی اطالعات ساتتاا م تواند در مقاطع مختلف و به هاراه سایر
شالسهای آموزشاا بکار رود هاچنین از آزمو های  tیک ناونهای و رتبهبندی تریدمن جه .انتخاب محتوا و اهای .دورهها
اساتفاده شاده شه بیشاترین میزا اهای .شاربرد سایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا در مدیری .پروژه ،مباحث پایداری و
شارگاه طراح معااری و شاترین میزا اهای .شاربرد آ در حوزة مفاهیم و تصورات ذهن بدس .آمده اس .براساس یاتتهها،
سااه حوزة نرم اتزار و مدلسااازی؛ مفاهیم و تروری؛ و مدیری .اطالعات؛ در چارچوب آموزش ا ساایسااتم مدلسااازی اطالعات
سااتتاا موور شاناتته شاده و به عنوا ناونه برنامه درسا دورة شارشاناس معااری مورد بررس گرار گرتته اس .و الگوی
آموزش نهای به صورت تلفیق در مقاطع مختلف تحصیل پیشنهاد شده اس.
واژههای کلیدی:

سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا  ،آموزش معااری ،چارچوب مفهوم  ،آموزش سیستم مدلسازی اطالعات
ساتتاا در ایرا
 5پژوهشگر دشتری معااری ،گروه معااری ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالم  ،نجف آباد ،ایرا
 0استاد مدعو ،گروه معااری ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالم  ،نجف آباد ،ایرا دانشیار ،دانشکده معااری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهرا ،
تهرا  ،ایرا amahmood@ut.ac.ir
 9استادیار ،مرشز تحقیقات اتقهای نوین در معااری و شهرسازی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالم  ،نجف آباد ،ایرا elhamnazemi@par.iaun.ac.ir
latifimarjan@gmail.com

* این مقاله برگرتته ازبخشا از مطالعات رساااله دشتری نویسااندة اول با عنوا "ضاارورت ایجاد تحول در ساااتتارآموزش معااری در ایرا (پیشاانهاد
بکارگیری آموزش سایساتم مدلساازی اطالعات ساتتاا در مقاطع مختلف آموزش معااری)" اس .شه با راهناای نویسندة دوم و مشاوره نویسندة
سوم در دانشگاه آزاد اسالم واحد نجف آباد در حال انجام اس.
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توسعة صنع .سات.وساز و تناوری از عادهترین مظاهر
پیشاارت .و توسااعة جوامع بشااری هسااتند مسااائل چو
اتزایش هزینهها؛ ضایعات؛ ریسک باال؛ بهرهوری پایین نیروی
انساان ؛ و مساائم زیس .محیط  ،صنع .سات .وساز رایج
در بساایاری از ششاورها را با چالشهای بساایاری روبروناوده
اسا .امروزه مدلسازی اطالعات ساتتاا "بیم"5به عنوا
یک از پیشرت.های تناورانه پدید آمده در صنایع ساتتاان
باا تراهم آورد ابزارهای متنو سااابب دگرگون و اتزایش
بهرهوری در صااانایع وحرته گشاااته اسااا .به عبارت این
پتانساایمها ساابب گشااته اساا .تا اگبال عاوم نسااب .به
شاربرد و پیادهساازی سایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا
در ششاورهای مختلف به وجودآید واستفاده از آ روز به روز
بیشترگسترش یابد
اماا تعاداد محادودی از ششاااورهاا رویکردهای مل برای
آموزش سایساتم مدلسازی اطالعات ساتتاا دارند وشابود
رویکردها و برنامههای آموزش و دورههای تحصیل مرتب  ،از
مهمترین موانع بکارگیری و پیادهسااازی ساایسااتم مدلسازی
اطالعات سااتتاا به شاار م آیند (Abdirad & Dossick,
) 2016در ساااالهااای اتیر اتزایش گاااباام توجه در زمینااه
تحقیقات سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا به وجود آمده
اسااا .اماا پژوهش در مورد برناامهها و دورههای تحصااایل
آموزش سایساتم مدلسازی اطالعات ساتتاا و تاویر ونتایج
آنها در موسسات آموزشعال و تارغالتحصیال این دورهها در
تحقیقات آشادمیک بصاورت محدودی پرداتته شاده اس .در
ایرا این ساایساتم هرچند به صااورت محدودی توس برت
شارشتهای مهندس و اتراد متخص بکار م رود ،اما هنوز به
طور جدی در برنامه درسا رشاتة معااری به آ توجه نشده
اسا .این در حال اسا .شه دانشگاه های بسیاری در سراسر
دنیا با ارائه مدل سااازی اطالعات ساتتاا در برنامه آموزش
تود سااع در معرت و اسااتفاده از این سیستم متناسب و بر
اسااس نیاز صانع .ساات .و ساازشا داشتهاند این مقاله با
بررساا تعریف و جایگاه مدل سااازی اطالعات ساااتتاا به
ضارورت معرت و پیاده سازی آ در آموزش معااری پرداتته
و ساااپس باا بررسااا و مقاایساااه برناامههای جاری برت
دانشاااگاههای بزرگ دنیا در مورد اساااتراتژیهای ارائه آ در
برنااماههاای درسااا باا رویکردهای مختلف ساااع در ارائه
چارچوب پیشاانهادی مناسب جه .بکارگیری این سیستم در
ششور ایرا تواهد داش.

 -1-1سیستم مدلسازی اطالعات ساختمان

گبام از دهاة هشاااتااد میالدی ترسااایااات معااری و
ساتتاا عاوماً به طریق دست و بر روی شاغذهای پوست
صااورت م گرت .از سااال  5312تا اواتر  5332میالدی با
تااحااوالت تااکنولوژیااک و ورود شااامپیوتر تغییر مها از
روش های گدیا ترسیم به سوی طراح به شاک شامپیوتر
اتفاق اتتاد هازما با پیچیدهتر شاااد ترسااایاات؛ درگیر
شاااد اتراد بیشاااتری در پروژه؛ و چااالشهاای مربو بااه
سااایساااتمهاای مختلف سااااتتااان  ،نیااز باه برنامهها و
نرماتزارهاای شااممتر و یکپارچهتر ،این جریا را به ساااوی
سایساتم مدلساازی اطالعات ساتتاا و حوزههای نوینتر
مدیری .چرتة حیات ساتتاا پیش برده اس.
اسااسااً سایساتم مدلسازی اطالعات ساتتاا تناوری
نوین جه .طراح و تولید اجزای سااااتتاا در صااانع.
ساات .و سااز مهیا م شند این سیستم از مدل شامپیوتری
جاامع باا تراینادی مبتن برهاکااری در مقاابم مجاوعه
ترساایاات جداگانه ساانت طراح ساااتتاا بهره م برد
) (Alwan, Jones, & Holgate, 2017در این روش مرجع
بهیناهساااازی طراح  ،نظاارت ،سااااتاا .پروژه ،تحویم،
بهرهبرداری ،بازساااازی و حت تخریب سااااتتاا  ،مدل
دیجیتال پروژه م باشد .ایستان نویسندة یک از معتبرترین
شتااب در این زمینااه ،در تعریف شل اشااااره م شنااد شااه:
سااایساااتم مدل ساااازی اطالعات سااااتتاا یک تناوری
مدلساازی و ترایندهای به هم پیوستهای اس .جه .تولید،
ارتبا و تحلیم مدلهای ساااتتاان  ،هاچنین مدلسااازی
اطالعات ساااتتاا را روشاا هوشاااندانه برای طراح و
ساااات .و مدیری ، .گبم و بعد از اجرا م داند (Eastman,
) Teicholz, Sacks, & Liston, 2011موسااسااة ساالطنت

معاارا بریتانیا به هاراه چند موساااساااة دیگر سااایساااتم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا را اینگونه تعریف شرده اند:
«ارائاه دیجیتال سااااتتارهای تیزیک و عالکردی و امکا
ایجاد منبع دانش اشاااتراش برای اطالعات شه تصاااایاات
گابم اعتااد در طول چرته حیات پروژه ازشانساااپ .اولیه تا
تخریب را شااکم م دهند» ) (CPIC, 2011تصااویرسااازی
عناصر سازه و سایر اطالعات در سیستم مدلسازی اطالعات
سااااتتااا  ،امکاا پیش تحلیل از آنهاا جه .پیش بین
مسائم ماکن در تالل سات .و ساز تراهم م نااید و مسیر
هرگوناه تغییری در طراح را جها .تحلیم بیشاااترذتیره
م شند ) (Kushwaha, 2015سایساتم مدلسازی اطالعات
ساااتتاا را م توا به عنوا یک پل.ترمشاری مشااترو و
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چنادرشاااتاهای نیز تعریف ناود شاه تغییرات ،مادیری ،.و
ارتبااطات به طور هازما در میا اتراد پروژه به اشاااتراو
گذاشاااته م شاااود ) (De Masi, 2015این امر به بازیاب
اطالعااات مفیااد در هر زمااا و جلوگیری از اتالف زمااا و
شااهش احتااال تطاها شاک تواهد ناود & (Logothetis
) Stylianidis, 2016به طور ات سااایساااتم مدلساااازی
اطالعات سااااتتاا م تواند به عنوا مجاوعهای ازمفاهیم
شه مستقیااً مربو به بکارگیری تناوری اطالعات و مدیری.
اطالعات در شاربردها و ترایندهای صنع .سات .و ساز اس.
تلق گردد
مدلساازی اطالعات ساتتاا بسته به حوزه تخصص و
اهداف پژوهشااگرا دارای تعاریف مختلف اساا.؛ با بررسا
تعاریف مرتب دیدگاههای مختلف متناساااب با حوزههای
متفاوت گابم تعریف و برداشاا .اس .دستة اول پژوهشگرا
با تاشید بر حوزة تناوری ،سااایساااتم مدلساااازی اطالعات
سااتتاا را تناوری مدلسازی مجازی ساتتاا دانستهاند
دسته دوم بر حوزة ترایند به معنای شبیه سازی هر تعالیت
در ساااتتاا توجه داشته و این سیستم را ترایند مبتن بر
تناااوریاطالعااات شااه طراح شااامل از تاااام اطالعااات
ساااتتاا در تازهای مختلف چرته حیات پروژه به شااکم
داده ذتیره شرده اساا .تعریف ناودهاند دسااتة سااوم نیز با
تااشیاد بر هادف یکپاارچهساااازی طراح و اهای .گابلی.
هاکاری و تعامم پذیری این سااایساااتم آ را پل.ترمشاری

شنات .و امکا سنج بکارگیری سیستم مدلسازی
اطالعات ساتتاا ( )BIMدر آموزش معااری ایرا
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مشااترو چند رشااتهای جه .اشااتراو تغییرات ،مدیری .و
ارتباطات به طور هازما در میا اتراد پروژه دانستهاند ول
بااید توجه ناود شه در واگع ترایندها بساااتگ به اصاااول و
گوانین هدای.شنندة تصااایمگیری (جریانهای تسااهیمشننده
ترایند) دارند ،شه این مهم؛ حوزة سایاس ،.به معنای گوانین
و اساتانداردها و برنامههای آموزشا مرتب را آشکار تواهد
ناود بنابراین در این پژوهش ترض شااده اساا .شه سیستم
مدل سااازی اطالعات ساااتتاا عبارت اساا .از؛ سیاس.ها،
ترایندها و تناوریهای به هم پیوساااتهای؛ جه .اشاااتراو
تغییرات ،مادیری .و ارتباطات به طور هازما در میا اتراد
ذینفع و در سراسر چرتة حیات پروژه
در واگع مزایای شاربرد این ساایسااتم م تواند شم چرتة
حیاات یاک پروژه را پوشاااش دهد و به طور حتم انتقال از
شایوههای رایج مسااتندسااازی و ارائةپروژهها در شرش.های
ساااتتاان به روش جدید ساایسااتم مدلسااازی اطالعات
سااتتاا نیازمند ایجاد پارهای از تغییرات اس( .تصویر )5
مقایسهای میا روشهای سنت طراح و سات .پروژهها با
مفهوم اصال ترآیند یکپارچه ساایسااتم مدلسازی اطالعات
سااتتاا را نشا م دهد ) (MacLeamy, 2004در ترآیند
یکپاارچاه ،هزیناههای پروژه شاهش و گابلی.های عالکردی
اتزایش م یابد هاچنین دراین ترآیند نسب .به روش سنت
هزیناة تغییرات شااهش و زماا اجرای طراح جلو م اتتد
)(Bastani & Mahmoodi, 2018

;Fig. 1 The comparison of workflow of conventional construction process and BIM concepts (MacLeamy, 2004
)Bastani & Mahmoodi, 2018

در روشهای سانت شااهد تغییرات گابم مالح های در
مرحله مسااتندسااازی مدارو سااات .و هنگام رویاروی با
مساائل چو اتزایش هزینه ها و تاتیر زمان پروژه هستیم
در صاورت شه سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا به این

مساائم از هاا مراحم آغازین پروژه توجه دارد واضح اس.
تا وگت پروژه در مراحم ترایند طراح باشد بهتر م توا به
صااارتاهجوی در هزینه و زما پروژه پردات .پژوهشهای
صاااورت گرتته و تحقیقات آشادمیک در زمینة مدلساااازی
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اطالعات سااا تتاا نیز به ارزشاند بود و پتانسیمهای آ
در مفاهیم تناورانه جدید اشاره دارند
 -1-2برنامههای کاربردی سیییسییتم مدلسییازی اطالعات

ساختمان

برتالف تصااور بساایاری ساایسااتم مدلسااازی اطالعات
سااااتتاا یک برنامه شاربردی نیسااا .و مدلهای شارشردی
طراح  ،سااات .وساااز ،مدیری .پروژه و زیرسااات.ها شه با
شاترین هزیناه و حداگم تاویرات زیسااا .محیط و حداش ر
سارع .ساات .باشاند ،بر پایه مفهوم آ ایجاد شدهاند مدل
سایساتم مدلساازی اطالعات سااتتاا یک مدل هوشاند،
زمینهگرا و معنادار اساا .شه اشاایا در آ برحسااب اجرا و
ساایسااتمهای ساااتتاان از جاله ت اااها ،دیوارها ،تیرها،
ساتو ها ،لولهها ،شانالها وغیره تعریف م شوند شلاة شلیدی
در مدلسااازی اطالعات ساااتتاا "اطالعات" اساا .تارشز
سایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا بر مدلهای ش گرای

اساا ،.شه با اسااتفاده از برنامههای شاربردی مانند "رِوی،"0.
"آرشیکَد ،"9و" ِبنتل  ،"4به وجود م آیند در حالیکه نااهای
دو بعدی و ساه بعدی پروژه و جداول مشخصات آ در اتتیار
طراحا اساا .و با تغییر دادهها در یک ناا؛ سااایر دیدگاهها به
طور تودشار تغییر شرده و به روز م شوند "رِوی ".تنها برنامة
شاربردی اساا .شه جه .مدلسااازی اطالعات ساااتتاا با
ترشیب طراح معااری ،تاساایسااکت مکانیک  ،تکساایسااات
الکتریک  ،سااازه و اسااناد سااات .بکار م رود رِوی .و دیگر
برنامههای شه برای سایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا به
وجود آمادهاند به طراحا در امر طراح  ،مدلساااازی ،ارائه و
یکپارچگ اطالعات دریک مدل واحد شاک م شنند (تصاویر
 0ال  ) 6انوا مختلف اطالعاات شه م توا با نرم اتزار رِوی.
و تح .مفهوم مدلساااازی اطالعات سااااتتاا به صاااورت
یکپارچه در طراح پروژه های معااری و ساااات ،.بهرهبرد را
نشا م دهند

)Fig. 3 Mechanical, electrical and plumbing (MEP
)modelling (Autodesk, 2018

Fig. 2 Architectural modelling and presentation
)(Autodesk, 2018

Fig. 5 Construction schedules and lists
)(Autodesk, 2018

Fig. 4 Structure model and analysis
)(Autodesk, 2018

)Fig. 6 Sustainable architecture analysis (Autodesk, 2018
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 -1-3جایگاه سیییسییتم مدلسییازی اطالعات سییاختمان در

آموزش معماری

امروزه حرتاة معاااری تحا .تاکویر چالشهای تناوری،
محیط  ،اجتاااع و اگتصاااادی م باشاااد و در حال تغییر
ماهی .اساا .ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا و
یکپارچهسازی تحویم پروژهها واشنشهای نوآورانهای هستند
شه انتظارم رود زمینة پیشرت .این حرته و صنع .سات .و
سااااز را تراهم آورناد اماا به نظر م رساااد امروزه آموزش
معااری بیشاااتر رو به گذشاااته داشاااته و به نیازهای آیندة
صااانع .توجهای نشاااا نا دهد این در حال اسااا .شه
آموزش عااال و تغییرات تناااورانااه رابطااه مساااتقیا بااا
تاشتورهای توسعه دارند
پژوهشگرا اهای .تربی .متخصصان آگاه و عالگهمند به
تنااوری جها .پااساااخگوی به تغییرات صااانع .معااری،
مهناادسااا و ساااااتاا.؛ آموزش را بااه عنوا بزرگترین
سرمایهگذاری -و اغلب مخف  -برای تغییرات ترهنگ تعریف
م شند ) (Eastman C. , 2008و )(Smith & Tardif, 2009
انستیتو سلطنت معاارا بریتانیا (ریبا) تاشید داشته اس .شه
جه .شاربرد سایساتم مدلسازی اطالعات ساتتاا  ،آموزش
حرتهای اتراد در صاانع .سااات.وساااز ضااروری اساا .و این
حرش .م تواند از تغییر در برنامههای آموزشااا دانشاااگاهها
آغااازگردد ) (RIBA, 2011سااااال  0226میالدی ،درط
هاایشااا شه در "دانشاااگاه مینه ساااوتا" و در حوزة شاربرد
سایساتم مدلسازی اطالعات ساتتاا برگزار شد ،هاگا بر
این عقیده بودند شه ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساتتاا
مسابب تغییرات عادهای در صنع .سات.وساز تواهد شد و
بساایاری از مسااائم و چالشهای عال معاصاار در صاانع.
سااات.وساااز با پیادهسازی این سیستم در آموزشعال پاسخ
تود را تواهنادیات (Khemlani, 2007) .پژوهشااا شه در
رابطه با دانشااگاههای ایاالت متحده آمریکا و سااه مدرسه بین
الالل دیگرانجام شااده اساا .نشااا م دهد شه  10درصااد
دانشااگاهها به آموزش یا بحث در مورد ساایسااتم مدلسااازی
اطالعات سااااتتاا م پردازند هاچنین  51درصاااد آنها از
سااال  0220و 00درصااد گبم از  0220میالدی و  11درصااد
آنها از ساااال  0220میالدی شااارو به معرت و آموزش این
ساایسااتم ناودهاند ) (BIMForum, 2018آموزش ساایسااتم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا درحوزه پژوهشاا آشادمیک
مورد توجه برت محققا بوده و در زمینه مدلهای آموزش ا
آ از سطح برنامه آموزش تا بررس دوره های تحصیل بحث
ناوده و ساع داشتهاند تا با شنات .مفاهیم و مهارتهای الزم،

شنات .و امکا سنج بکارگیری سیستم مدلسازی
اطالعات ساتتاا ( )BIMدر آموزش معااری ایرا
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چارچوب در راسااتای اهداف ایده آل و نتایج آموزش سیستم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا  ،جه .پر ناود شااکاف بین
آموزش عال و صانع .ساات .و ساز معرت ناایند بر اساس
این چشاااماناداز ،چنا( ( )0226در پژوهش تود بکارگیری
سایسااتم مدلسااازی اطالعات ساتتاا در آموزش و جایگاه
مناسااب آ در برنامه تحصاایل معااری را مورد بررس ا گرار
داده و تکشید بیش از حد بر تولید ترم توساا دانشااجویا در
ترایناد طراح را مورد نقاد گرارم دهد وی اذعا م شندشه
در آینده مدلساازی یکپارچه و بکارگیری دانش میا رشتهای
در مراحام اولیاه طراح بیشاااتر مورد تقااضاااا تواهدبود و
گرایشهاای شنون تکشید بر ترم از شم اهای.ترین عوامم در
ترایند طراح تواهند گش (Cheng, 2006) .بنابراین یک از
مزایای آموزش سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا م تواند
اهای.زدای از ترمگرای باشد البته ساتتن م تواند از طریق
حاممسااارلاه محقق گردد در حاالیکه معااری نیازمند تفکر
طراحانه اساا .وپیادهسااازی ساایسااتم مدلسااازی اطالعات
سااااتتاا بدو توجه به الزامات تفکر طراحانه احتاال دارد
طراح معااری را به یک موضو سادة حم مسرله تنزل دهد
شل تو ( )0226نیز آموزش معااری معاصااار شه ریشاااه در
محی اجتاااع  ،تنااوری و حرتهای دهة پنجاه میالدی دارد
مورد نقد گرار داده و اعتبار و اوربخش شیوة تفکر "باوهاوس ا
بوزار"را شه تکشید گابم توجهای بر مهارتهای ترساایا سنت
و تدریس تقریباً منسااوخ ایدههای تناورانه مهندساا سااازه و
ساایسااتمهای شنترل محیط و محتوای جانبدارانه دورههای
تاریخ معااری داشاتند را به چالش م ششااد در این زمینه ،او
تکویر اجتنابناپذیر دورا پساااانف ،.جهان ساااازی و عصااار
اطالعات بر برنامة آموزشاا گر بیساا .و یکم را مورد تکشید
گرار م دهد او ادعا م شند شه مدلسازی اطالعات ساتتاا
تحول جدی در چگونگ تلق و مسااتندسازی رشتة معااری
به وجود آورده اساا (Clayton, 2006) .به عبارت ماهی .این
سایستم به عنوا ترایند تسهیم هاکاری و تعامم اتراد ذینفع
در پروژه ،اساتید حوزه سات.وساز را بیشترترغیب م نااید تا
مادلهای چندرشاااتهای یکپارچه را درآموزش وتحویم پروژه
بکارگیرند )(Puolitaival & Kestle, 2018
نظریة پژوهشااگرا توق این مهم شه آموزش و یادگیری
مهارتهای شاربردی ساایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا
به شادت برای تارغالتحصایال آت رشتههای سات .و ساز
مورد نیاز اسا .را تقوی .م شنند بنابراین آموزش ساایستم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا باید در سااطور و دورههای
مختلف آموزش معااری گنجانده شااود تا پاسخگوی نیازهاو

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران
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نوآوریهای اجتناب ناپذیر معاصاار در حرتة معااری وصنع.
سات .وساز باشد البته شارآمدی و اوربخش آ بیشتربدین
تاطر اسا .شه استفاده از شبیه سازی واگع پروژه و یاتتن
مسائم سات .پیش از موعد را میسر م سازد
جه .بررسا مقاالت داتل در حوزة سیستم مدلسازی
اطالعاات سااااتتااا ط دهاة اتیر ،توسااا نگاارنادگا
طبقااهبناادی حوزههااای پژوهش در ماادلساااازی اطالعااات
ساااتتاا  ،مطابق مدل اساایکداگ و آندروود & (Isikdag
) Underwood, 2010توسعه یاتته و پس از بررس  536مقالة
مربوطه از ساامانههای جستجوی  magiranو  ،civilicaنتایج
مطابق (جدول  )5نشاااا دهندة مغفول ماند حوزة آموزش و
یادگیری سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا اس.
Table 1: Classification of BIM research areas

Percentage

Number

14.80%

29

2.04%
1.53%
6.12%

4
3
12

12.76%

25

12.76%
1.02%
8.67%
19.39%

25
2
17
38

3.57%

7

3.57%

7

100%

196

Research
areas

13.78%

27

آزمایشاگاه دانسته شه ترایند یادده توس اساتید و اتراد
حرتهای صنع .سات .و ساز صورت م گیرد این امر سبب
م شااود تا دانشااجویا درگیر پروژة واگع گشااته و نیازها و
انتظارات صنع .را بیاموزند ) (Nikbakht, 2015مسلم اس.
شه گسااترش اسااتفاده از مناتع سیستم مدلسازی اطالعات
سااااتتاا در صااانع .ساااات .و سااااز با اتزایش تعداد
متخصااصااا آموزش دیده میساار تواهد بود شه مهمترین و
اصااال ترین گاام م تواندتوسااا آموزش عال و با معرت
برنامههای آموزشا ساایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا
در رشااتة معااری و سااات .و ساااز برداشته شود البته این
رویکرد تنها بخاطراتزایش تقاضای شاربرد سیستم مدلسازی
اطالعات ساتتاا نیس ،.بلکه آموزش آ برای آیندة شغل
بهتر دانشجویا در رویاروی با چالشهای حرتهای؛ راندما
باالتر؛ وایجادارتبا نزدیکتر بین صاانع .و آموزش عال نیز
مفید تواهد بود
60

Building information
services
Real-life Cases
Training and Education
Industry-wide Adaption
Conceptual boundaries
Building information
integration
– Emergency response
risk management
Total

1

40

2

30

3
4
5

20
10
1396

6
7
8
9
10
11
12

رشاااد ناگهان شه مطابق (تصاااویر  )0در تعداد مقاالت
مرتب با موضاو مدلساازی اطالعات ساتتاا در سالهای
اتیر رخ داده اساا .بیشااتر شااامم مقاالت مروری در حیطة
شااانات .مفاهیم و تود سااایساااتم مدلساااازی اطالعات
سااتتاا م شاوند در پژوهش مرتب نیکبخ)5934( .
در رساالة تود با عنوا بررسا آموزش مدلسازی اطالعات
ساااتتاا در برنامه تحصاایل رشااتة مدیری .سااات .در
دانشاگاههای ایرا  ،بهترین روش توسااعة دورههای ساایستم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا را روش ترشیب درس و شار

1394

1392

1390

1388

0
1386

NUMBER OF STUDIES

Process and control
simulation
Sustainability issues
)(green-Lean
Standards
Maturity
Organizational Adoption

50

Fig. 7 Frequency of relevant articles on BIM from
2006 to 2018. Source: (Retrieved from Magiran and
)Civilica search engines

در حقیق .ناایش موادومصاالح؛ جزئیات سات.؛ متره و
برآورد؛ والگوی ساات.و مونتاژ جزئیات تا ؛ بسیار تراتراز
توجه صارف به هندساه یک ساتتاا اس .اما آنچه امروزه
دانشجویا در دانشگاهها م آموزند ،شاربرد ابزارهای طراح
و تلق مدلهای دوبعدی یا سااه بعدی اساا .شه این ترایند
در سایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا به تلق مدلهای
هوشاااند و چند بعدی رساایده اس .در واگع در ترایند این
سااایساااتم تاام اتراد ذینفع در شم چرتة حیات پروژه در
نظرگرتته م شااوند این گابلی.ها ترصاات تراهم م آورد تا
اتراد با تخص های مختلف در پروژه گردهم آمده و هاکاری
نزدیک با یک شار تیا هااهن( با یکدیگر داشته باشند
 -1-4نتایج و فرصیی های سیییسییتم مدلسییازی اطالعات

ساختمان در آموزش معماری

مادل ساااازی اطالعات سااااتتاا م تواند ابعاد شیف
آموزش را بهبود بخشااد و به عنوا ساایسااتا شارآمد در
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شارگاههای طراح ساابب یکپارچهسااازی جنبههای مختلف
آموزش طراح معااری گردد دانشاااجویا با اساااتفاده از
سایساتم مدلساازی اطالعات ساتتاا توانای بیشتری در
شااابیاهساااازی و ترسااایم طراح هاای پیچیدهتر و درو
هندسااه های نامتقار در مقایسااه با سیستم"شَد"1دارند در
ترایند طراح نیز سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا این
امکا را به آنها م دهد شه گزینههای بیشتری را مدلسازی
ناوده و مورد بررس گراردهند هاچنین سیستم مدلسازی
اطالعات سااااتتاا امکا مناساااب برای انجام شار تیا
توس دانشجویا تراهم م آورد رصد ناود وگایع پیش از
ساااات.؛ شنترل بازتوردهای مختلف طراح ؛ شاهش زما
طراح ؛ ساهول .اصالحات و تغییردراطالعات؛ وبرنامه ریزی
دگیق؛ از ویژگ های متاایزشنندة این ساایسااتم نسااب .به
روشهای مرسوم اس.
مطالعات نشاا م دهند شه شاربرد سایستم مدلسازی
اطالعات سااتتاا باعث م شود دانشجویا بتوانند در یک
پروژة منسااجم هازما به معااری ،سااازه و تاساایسااات آ
اندیشایده و با بسایاری از مسائم و چالشهای سات .و ساز
در مراحاام اولیااة طراح روبرو شاااونااد هاچنین جهاا.
پیادهسازی و آموزش بهتر آ پیشنهاد م شنند شه دورههای
آموزشا متوال با در نظرگرتتن دورههای پیش نیاز آشنای
با ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا و تناوریهای
وابسته به آ در برنامههای آموزش گنجانده شود (Denzer
) & Hedges, 2008البته آموزش پیچیدگ های ساایسااتم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا به دانشااجویا باید مدیری.
شااده و با مقدمهای از آموزشهای ساااده به پیچیده باشااد
نوآوری وتالگیاا .دانشاااجویااا دررونااد آموزش نیز بااایااد
موردتوجه وتشویق گرارگیرد
 -1-5چالشها و تهدیدهای آموزش سیییسییتم مدلسییازی

اطالعات ساختمان

در آموزش عال شابود نیروی متخصاا جه .تدریس؛
هاچنین مردد بود در مااهیا .ترایناد محوری یا تناوری
بود سایساتم مدلساازی اطالعات ساتتاا به عنوا نرم
اتزار؛ از موانع اصل آموزش آ به شاار م آیند
شایام ( )0221در پژوهشاا به بررساا موانع موجود در
پیادهسازی سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا م پردازد و
این چالشها را در ساااه گروه دساااته بندی م شند :مسا اائم
مربو باه یاادگیری و اساااتفاده از نرم اتزارهای سااایساااتم
مدلسازی اطالعات ساتتاا ؛ درو نادرس .از ترایند سیستم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا ؛ و مسااائم مربو به شاارای

شنات .و امکا سنج بکارگیری سیستم مدلسازی
اطالعات ساتتاا ( )BIMدر آموزش معااری ایرا
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دانشااگاهها؛ ودر این میا درو ناصااحیح مفهوم ساایسااتم
مادلساااازی اطالعاات سااااتتاا را مهمترین چالش تلق
م شند ،چو درو ایده و مفهوم اصااال یک ترایند بسااایار
مهمتر از شاااربرد حرتااهای ول باادو آگاااه آ اساااا.
) (Kymmell, 2008هاچنین چاالشهاای عال شه از موانع
آموزش ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا به شاااار
م آیناد نیز در برت پژوهشهاا مورد بحث و بررسااا گرار
گرتته اساا .شه در این میا م توا به برت ازآنها مانند :به
روز رساااان سااااالنة نرم اتزارها؛ محدودی .منابع آموزشا ا ؛
شابود نیروی متخصا ا در بین اسااااتید؛ هاکاری ضاااعیف
آموزش عال و صاانع.؛ و عدم ارتقا مهارت شارشنا ؛ اشاااره
ناود ) (Puolitaival & Forsythe, 2016مهمترین مساااله این
اسا .شه چگونه م توا یک دوره جدید در دانشگاهها بر پایة
مفهوم ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا پیادهسااازی
ناود یک از چالشها برای اع ااا و مربیا دانشااگاه ،انطباق
دورههای موجود جه .استفاده از سیستم مدلسازی اطالعات
ساااتتاا اساا .اساتید دانشگاه باید با دانش شاربرد سیستم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا در طراح معااری و تناوری
سااات .آشاانا گشااته و محی آموزش ا تعال و پر بازدهای با
هدف انطباق آ با دورههای آموزش مرتب تراهم ناایند
 -1-6نظامهای پیادهسیازی سیییسییتم مدلسییازی اطالعات

ساختمان در کشورهای پیشرو

اتزو بر بیس .سال اس .شه موضو سیستم مدلسازی
اطالعات ساااتتاا در سااطح جهان مطرر گشااته اساا.
)(Hadzaman, Takim, & Nawawi, 2015

امروزه ششاااورهااای مختلف در ساااراسااار دنیاا جهاا.
پیادهساازی و اجرای سایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا
رویکردهای متفاوت اتخاذ ناوده و بسیاری با سیاس .الزام و
تشااویق ساابب تسااهیم در این امر گشااتهاند توسااعه و
پیادهساازی سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا اولین بار
توس ا آمریکا و به واسااطةترویج وتراهمسااازی پیادهسااازی
اساتراتژیک آ در پروژههای دولت توسا سازما مدیری.
تدمات عاوم (ج اساِی ) 6هدای .و رهبری شااده اساا.
) (Smith P. , 2014در ششااورانگلسااتا نیز دول .عهدهدار
معرت اسااتراتژی پیادهسااازی ساایستم مدلسازی اطالعات
ساااتتاا در صاانع .ساااتتاا آ ششااور بوده وچارچوب
اساااتراتژیاک عاوم در چهاارحوزة :رهبری؛ چشااامانااداز؛
چاارچوب هاکااری؛ و فرتیا.هاا و گاابلیا.های صااانع.
وشاارترماا؛ ودر راساااتاای حااایا .از بخش عاوم جه.
پیادهسااازی موتق آ توسااعه یاتتهاساا(Waterhouse & .
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) Philp, 2016سااایر ششااورهای پیشاارو در زمینة پذیرش و
پیادهسازی سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا ششورهای
سااوئد ،نروژ ،تنالند ،داناارو و ایرلند هسااتند (Smith P. ,
) 2014بررسااا و مطاالعة برنامة آموزشااا تدوین شاااده
درششااورهای پیشاارو م تواند ساابب تسااهیم دراسااتفاده از
تجربةآنا در این زمینه گردد با اینحال ،نظام پیادهساااازی
این سااایساااتم باا توجاه به فرتی .متفاوت دربکارگیری و
اسااتفاده از ساایسااتمهای نوآورانه در هر ششااور ،نا تواند
توس ا ششااوری دیگر تقلید و شپ شااود در مقام مقایسااه
مشااخ م گردد شه با وجود نظامهای متفاوت هنوز اتفاق
نظری در مورد چگونگ روش ایدهآل آموزش سااایساااتم
مدلساازی اطالعات ساتتاا درآموزش عال وجود ندارد و
با توجه به نوپا بود این دورهها هنوز ارزیاب اور بخشاا از
این دورهها صورت نگرتته اس.
در این پژوهش در مجاو برنامة آموزش ا  50دانشااگاه
ازششاورهای پیشارو در زمینه سایساتم مدلسازی اطالعات
ساتتاا برای نیم به اهداف ویژه زیر مورد مطالعه و بررس
تحلیاام تطبیق شیف مورد محور گرار گرتتااه اسااا .شااه
عبارتند از:
 -5عنوا دورههای آموزش در ششورهای منتخب؛
 -0طول دوره آموزش در ششورهای منتخب؛
 -9شناسای نحوة آموزش؛
 -4تعیین تنو دورهها در طول مقاطع تحصیل ؛
 -1مطالعة برنامههای چندرشاااتهای ونحوة انجام پروژههای
یکپارچه با هاکاری دیگر رشتههای مرتب ؛
 -6ارائه الگوی مناساااب برای برنامة آموزشاا سااایساااتم
مدلسازی اطالعات ساتتاا در ایرا
در ادامه اهداف آموزش  ،شاربردها ،ترص.ها و مشخصات
این دورههای آموزشاا با مطالعة ساارتصاامهای مربوطه در
سای .هر دان شگاه به طور جداگانه استخراج و مورد تحلیم و
بررسااا گرار گرتتاه شاه نتایج آ به تفکیک ششاااورها در
(جدول  )0ارائه شااده اساا .پژوهش در ساارتصاامهای ارائه
شااده در این ناونهها نشااا م دهند شه معرت ساایسااتم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا به عنوا برنامةآموزش ا در
رشتههای مختلف دان شگاه به طور شل در چند گروه شل
زیر گرار م گیرند:
ارائة گراتیک دیجیتال؛ شارگاهعال (وروشااا؛)؛ آتلیة
طراح ؛ تناوریسااتتاا ؛ مدیری.سات.؛ پروژةپایا نامه؛ و
شااارآموزی ،شااه در هر دوره بیش از یک ازاین برنااامااههااا
گنجانده شده اس.

ساایسااتم مدل سااازی اطالعات ساااتتاا م تواند به
عنوا یک واحد مستقم ویا در ادغام با دیگر برنامهها مانند
شارگاه طراح معااری ،آموزش داده شود رویکردغالب این
مراشز آموزشا ا معرت سااایساااتم مدل ساااازی اطالعات
ساتتاا درتلفیق با شارگاه طراح معااری اس .رویکرد
دیگر ارائة آ به عنوا یک برنامه آموزشا و دورة مستقم
م باشاااد دوره های آموزشاا تاام وگ .و میا رشاااتهای
ساایسااتم مدل سااازی اطالعات ساااتتاا در دانشااگاههای
مطرر سااراساار دنیا مانند :ایاالت متحده آمریکا ،اسااترالیا،
آلااا  ،دانااارو ،تنالند و ساااوئد وجود دارند و هاچنین
دورههاای پاارهوگا .یا شوتاهمدت نیز به عنوا شارگاههای
عال برای دانشاجویا یا متخصااصااا حرتة سااات.وساز
جه .آشاانای با ابزارها و مفاهیم ساایسااتم مدلسااازی
اطالعات ساااتتاا به صورت ح وری یا آنالین ارائه شده
اس .نتایج شه از بررس (جدول  )0بدس .م آید نشا
م دهد ،شه برنامههای آموزشاا سااایساااتم مدلساااازی
اطالعات سااتتاا در ششااور انگلسااتا بصااورت مستقم،
ومربو به دوره های شارشااناسا ارشااد و دوره های ارشد
تنااوری بوده و باه صاااورت یکسااااله برگزارم گردد در
صاورت شه در دانشگاه های ایاالت متحدة آمریکا ،استرالیا و
دیگرششاورها سع گشته اس .تا این دورههای آموزش با
دیگر دورههاای ط راح و تنااوری یاا رایانش تلفیقگردند
اهدات شه آموزش ساایستم مدل سازی اطالعات ساتتاا
در دانشگاههای انگلیس دنبال م ناایند عبارتند از :سیستم
مدل ساازی اطالعات ساتتاا وطراح یکپارچه؛ پایداری؛
مدیری .ساایسااتم مدل سازی اطالعات ساتتاا ؛ مدیری.
طراح ساااتتاا ؛ و تروری و شاربرد مفاهیم ساایسااتم
مدل ساااازی اطالعات سااااتتاا ؛ ول در مقام مقایساااه
دانشااگاه های آمریکا و دیگر ششااورها بیشااتر برمهارتهای
مادلساااازی ،تکنیکها و شاربرد نرماتزار در شارگاههای
طراح بااابهره گیری ازآموزش مساااتقیم ،سااااینااارهااا و
دورههای آزاد تارشز داشتهاند هاچنین توجه به اشوسیستم
و مفاهیم توسااعه پایدار در ارتبا با مدلسااازی اطالعات
ساتتاا با توجه به امکا هم اتزای این سیستم و اصول
طراح پایدار ،تق در برنامه دورههای آموزشااا ششاااور
انگلیس ،اساااپاانیاا و تنالند و در ششاااور ایرلند به عنوا
مدیری .انرژی توجه شده اس.
با بررسا اهداف آموزش آشادمیک سایساتم مدلسازی
اطالعات سااتتاا م توا سااه دسته بندی شل برای آنها
مشخ ناود:
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 و امکا سنج بکارگیری سیستم مدلسازی.شنات
) در آموزش معااری ایراBIM( اطالعات ساتتاا

RECOGNITION AND FEASIBILITY STUDY OF
IMPLEMENTING BUILDING INFORMATION MODELING
(BIM) IN ARCHITECTURAL EDUCATION IN IRAN

در اش ر دانشاگاههای مورد پژوهش؛ سایساتم مدلسااازی
اطالعات سااااتتاا به عنوا یک رویکرد موضاااوع و برای
دانشاجویا یک رشاته ارائه شده و تنها تعداد محدودی آ را
به عنوا یک رویکرد منسجم و چندرشتهای یا آموزش مجازی
دیاده و ساااع شردهاند هاکاریهای میا رشاااتهای در یک
دانشااگاه را شاابیهسااازی ناایند بیشااتر برنامههای آموزش ا
ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا را به عنوا دورة
تکایل شارگاههای طراح معااری در نظر گرتته و برت نیز
باه عنوا نرم اتزار ارائة گراتیک طراح در یک دورة آزاد و یا
 و یا شارگاه عال ارائه ناودهاند. سات.در دورههای مدیری

153

مانند

 تنها در یک رشاااتة تا،  رویکرد تک موضاااوع-5
تق معااری یا مهندس
 شه دانشگاهها آموزش و شبیهسازی، رویکرد میا رشتهای-0
هاکاری در ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساتتاا را
،بین دانشااجویا دو رشته یا چند رشته از تود دانشگاه
ارائه ناودهاند
 شه با اتخاذ این رویکرد آموزش مفاهیم، آموزش مجاازی-9
ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا با یک دوره
آموزشاا مجازی و شاابیه سااازی هاکاری واگع بین
دانشجویا دو دانشگاه یا بیشتر انجام م گیرد

Table 2: The characteristics of BIM educational courses and programs at selected universities around the world
University/ country

Degree

Montana State
University/USA

Bachelor’s
degree

University of
WisconsinMilwaukee/USA

Bachelor’s
degree

New Jersey institute of
Technology/USA

Course
Digital Graphics
and Design
(Introductory)

Department

Time

Architecture

6 months

Objectives/ course content
 Training BIM system to
architecture students in the
graphic and design courses

Computers in
Architecture
(Introductory)

Architecture

6 months

 Training
BIM
software
applications
 Graphic tutorial for students
based on CAD and BIM

Design Studio

Architecture

6 months

 Training basics and concepts
of the BIM system in
architectural design Studio

MIT/USA

Architectural
Construction and
Computation;

Architecture

6 months

 Applying the computer in
architectural design and
construction
 Applying
Building
Information Modeling (BIM)
Software
 Presenting digital projects
using CAD and BIM

University of South
Wales/UK

Building
Information
Modelling and
Sustainability

Architecture

3 years

 BIM and Advanced modeling
 Information management and
sustainability

1 year

 Concepts of BIM and
integrated project delivery
 Modeling and exchanging
information
in
BIM
environment
 BIM and sustainable design

54 hours

 Concepts, processes and
theory of BIM
 Modeling techniques in the
BIM system

M.A

University of
Liverpool/UK

M.A

Building
Information
Modelling (BIM)

University of New
South Wales/
Australia

Bachelor
degree –
private
courses

Computers and
Information
Technology
/Design
Collaboration/
Parametric Design

Lulea University of
Technology/
Sweden

Virtual
Construction

Architecture

Architecture

 Virtual
design
construction methods
 Construction processes

and
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 BIM in architectural design
and programming
 Pre-construction based on
BIM modeling
 Virtual
modeling
in
architectural design
 Infrastructure design
 Construction management
 Designing and applying BIM
system

3.5 years
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Architecture

Design of
buildings and
infrastructure

Bachelor’s
degree

Architecture

Digital Building
Design (Project
web, BIM, IFC,
Lean
)Construction

Bachelor’s
degree

Copenhagen
University
Denmark

Information
Management for
Architect
BIM initiative

Interdiscipli
nary
Research
course

Architecture Dept.
HUT/
Finland

 EngineeringInformation
Technology in
Architecture,
Engineering and
Construction

M.A and
Virtual
education

 BIM in design and preconstruction
 BIM in intelligent building
design
 BIM and the ecosystem
 BIM in project management

Architecture

 The application of
information modeling
 Software
 Energy management
 Structural analysis

Architecture

the

 -1-7چارچوب نظری پژوهش

1 year

پس از انتخااب ناوناه های موردی وانویه مطابق جدول
( )0تحلیم تطبیق شیف  0مورد محور برای شنات .برنامة
آموزش این سیستم در ششورهای پیشرو انجام یاتته اس.
یعن باا انتخااب چناد ناوناه و تحلیام آنها به مقایساااه
رویکردهاای مختلف پذیرش آ در برنامه درسااا آموزش
عال پرداتته شااده اساا .این مقایسه عالوه بر ایجاد تهم
عایق و شنات .موردها برت از اشکال تعایم را نیز ایجاد
م شنااد پژوهش مورد محور طبق نظر پورتااا ( )0221بااا
تعداد محدود موردها به تحلیم نظام مند ترایند پرداتته و
به تنو در تهم به واساطة شنات .تفاوتها و یا ششف تنو
منجر م شاااود ) (Della Porta, 2008در واگع تحلیاام
تطبیق به توصایف و تبیین مشابه .ها و تفاوتهای شرای
یاا پیاامدها در بین واحدهای بزرگتر م پردازد در مطالعة
تطبیق مورد در شلی .و با تاام پیچیدگیهایش مشااااهده
نا شود بلکه مورده ای متعددی را از جنبة تاص مد نظر
گرار م دهند جه .استخراج چارچوب نظری پژوهش ابتدا
حوزههای مؤوردر آموزش ساایسااتم مدل سااازی اطالعات
ساتتاا حوزه های تناوری ،سیاس .و ترایند در چهار بعد
اصل آموزش ،مدلسازی ،اطالعات و ساتتاا دسته بندی

& Norwegian U. of Sc.
Tech/.
Norway

University College
Dublin/
Ireland

و ساپس مقولههای ترع هریک جه .شااناسای محتوای
مناسااب هردوره اسااتخراج گردید (تصااویر  )1برنامههای
آموزشا متنوع در سراسر دنیا برای آموزش این سیستم
در دانشااگاهها اتخاذ شااده اند؛ شه برت سااع در انطباق
سایستم مدل سازی اطالعات ساتتاا با برنامههای درس
موجود داشته و برت نیز به آ به عنوا یک برنامة درس
مساتقم نگریسااتهاند مقطع تحصیل مناسب در دورههای
شارشاناسا ؛ شارشناس ارشد؛ مقاطع تکایل ؛ و دورههای
میااا رشاااتااهای وآزاد بوده و رویکردهااای مساااتقاام،
میا رشته ای ،و آموزش مجازی نیز به عنوا اهداف آموزش
ساایسااتم مدل سااازی اطالعات ساااتتاا در دانشااگاهها
م تواند اتخاذ گردد ناونه چارچوبهای آموزش و بررس
چگونگ آموزش سیستم مدل سازی اطالعات ساتتاا در
دانشاااگاههای پیشااارو گاه ادغام دو مورد از این اهداف با
یکدیگر را نشا م دهد بخش میدان پژوهش به بررس و
تحلیم نتایج بدسااا .آمده از ادبیات موضاااو در رابطه با
ساااطح ،اهاداف و محتوای پیشااانهاادی دورهها توسااا
متخصاصین امر جه .شناسای جایگاه و چگونگ آموزش
ساایسااتم مدل سااازی اطالعات ساااتتاا در ایرا تواهد
پردات.
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شنات .و امکا سنج بکارگیری سیستم مدلسازی
اطالعات ساتتاا ( )BIMدر آموزش معااری ایرا
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Fig. 8 Scopes contributing to BIM education

 -2روش پژوهش

پژوهش حاضر رویکردی آمیخته از روش پژوهش شا و
شیف دارد از نظر هادف ،شاربردی و از نظر روش گردآوری
دادهها از نو توصااایف و پیاایشااا اسااا .پس از تدوین
چارچوب نظری ،پژوهشاااگرا از روش پژوهش شا جه.
اعتباارده باه یاتته های شیف بدسااا .آمده از ناونههای
موردی وانویه پژوهش بهره بردهاند دراین راستا ترضیه های
جه .آموزش ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا و
تدوین برنامه آموزش آ مطرر و برای محاسبة حجم ناونة
آماری الزم از ترمول شوشرا اساتفاده شد حجم ناونه پس
از محاسااابه با توجه به تطای اندازه گیری  2/21و ساااطح
اطاینا  31درصااد  022 ،نفر بدساا .آمد انتخاب جامعة
آماری به روش هدتاند اساا .شه هر جز این جامعة آماری
بخاطر آگاه نسب از سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا
انتخاب گشاته اسا .جه .پوشاش اتراد بیشتر در یک بازه
زمان محدود هازما از روش پرسااشنامة آنالین در مقیاس
 1واحدی لیکرت نیز استفاده شده اس .با استفاده از گوگم
ترم ،پرساااشااانامة آنالین تنظیم و آدرس اینترنت مربوطه
توس ا ایایم شرد و یا اشااتراو گذاری آ در شاابکههای
اجتااع شه عادتاً گروه های تخصااصا در حوزة ساایسااتم
مدلساازی اطالعات سااتتاا بودند ،در اتتیار شارشناسا
گرار گرتا .باا ورود دادههاا ،اطالعات به صاااورت تودشار
جاعآوری گشاااته اسااا .ضااااناً تحلیم با اساااتفاده از
نرماتزارتحلیم آماری (اس پ اس اس) انجام شاااده اسااا.

جه .پیشآزمای پژوهش گبم از توزیع پرساااشااانامهها از
تعدادی از اساااتید تواسااته شده تا در رابطه با درو درس.
پرساشها ،زما مورد نیاز جه .تکایم پرساشنامه و توال ؛
ساااواالت را مورد ارزیاب گرار دهند بر اسااااس بازتورد آنها
پرسااشاانامهها اصااالر و تکایم گشااته اس .از روش اعتبار
صااوری (براساااس گ اااوت اتراد آگاه ومطلع) برای ارزیاب و
سنجش روای پرسشنامهها استفاده شده اس ..برای سنجش
پایای متغیرهای پژوهش ،ابتدا ساا تقره از پرسااشاانامهها
میاا جوامع مربو توزیع و پاایاای هرشادام از متغیرها از
طریق آزمو آلفای شرونباخ محاساابه گردید ضااریب آلفای
شرونباخ  2/106بوده شه ضاااریب مطلوب برای تکیید پایای
اسااا .ساااپس بعد از اطاینا یاتتن از پایای الزم ،توزیع
گساااترده صاااورت گرتته اسااا ..اطالعات دموگراتیک این
پژوهش طبق (جدول  )9شامم سن ،جنسی ،.آترین مدرو
تحصایل  ،سابقة حرتهای ،گرایش و رشته تحصیل م باشد
تاام پاسااخگویا با مفاهیم ساایسااتم مدلسازی اطالعات
ساااتتاا آشاانای داشااته و دارای سااابقة حرتهای بودند با
بررس ناونه انتخاب از پاسخگویا بر اساس گرایش و رشته
تحصایل مشااهده شد شه بیشترین تراوان مربو به رشته
معااری با  540نفر تراوان اس .در انتها گروه شانون جه.
اعتبار ساانج نتایج متشااکم از  6نفر از اساااتید و تبرگان
بوده شه در این زمینه تکلیفات و تجارب داشتهاند و به صورت
آنالین نظرشا را اعالم ناوده و پس از اصالر چارچوب اولیه
نتایج نهای دوباره ارسال و تایید گشته اس.

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران
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Variable

م تواناد در مقااطع مختلف آموزش معااری در ایرا به شار
گرتته شود" تایید م گردد

Age

Table 4: Frequencies observed, expected, and
residuals for the first research hypothesis

Table 3: Demographic characteristics of the
respondents

Educational
level
Years of
experience

 -3نتایج و بحث

فرضیییا اول :جه .بررساا این ترضاایه شه ساایسااتم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا م تواند در مقاطع مختلف
آموزش معااری در ایرا به شار گرتته شااود (سااطح دوره)،
سااوال از پاسااخدهندگا در رابطه با سااطح آموزش شه به
نظرشاا باید ساایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا در آ
تدریس شاود به آزمو گذاشااته شد در این رابطه از آزمو
شاای اساااکوئر به منظور آزمو ترضااایه درباره اساااتقالل
تراوان های شه در طبقههای مختلف گرار گرتتهاند اسااتفاده
م شاااود جها .تعیین ترجیح پااساااخدهندگا آنچه شه
م توا انجام داد ،پاسخگوی به این سروال اس .شه آیا بین
تراوان های مشاااهده شااده در ناونه با تراوان های ترض ا
اتتالف معناداری وجود دارد یا تیر .ترمول آ برابر اس .با:

O  E 

2

E



2

X

شه در آ  Oتراوان های مشاااهده شااده و

-8.8

124.8

116

Before
Undergraduate

57.2

124.8

182

Undergraduate

57.2
-60.8

124.8
124.8

182
64

20.2

124.8

145

-64.8

124.8

60
749

Master’s course
Ph.D. course
Outside academic
curriculum,
interdisciplinary
or free courses
All item
Total

Parameters

فرضییییا دوم :جه .بررسااا و ارزیاب چگونگ آموزش
ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا در برنامة آموزش ا
رشاااتة معااری(اهداف دوره) ،در پاساااخ به ساااوال چگونگ
آموزش ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا از میا
گزیناههاای  -5توسااا آموزش نرم اتزارهای مربوطه  -0از
طریق شالسااهای آموزشا تق با رویکرد سیستم مدلسازی
اطالعات سااتتاا و  -9آموزش سیستم مدلسازی اطالعات
سااتتاا به هاراه ساایر شالساهای آموزش  ،با بررس نتایج
(جدول  )1آشاکار گشا .شه بیشتر پاسخدهندگا ( 561نفر)
معتقاد بودند باید آموزش سااایساااتم مدلساااازی اطالعات
ساتتاا به هاراه سایر شالسهای آموزش باشد
Table 5: Frequencies observed, expected, and
residuals for the second research hypothesis

Residuals

Frequencies
expected

Frequencies
observed

 Eتراوان های مورد انتظار آزمو بدو توزیع اساا .با توجه
باه تراوان هاای مشااااهده شاااده در (جدول  )4بیشاااتر
پاسااخدهندگا معتقد بودند ساایسااتم مدلسااازی اطالعات
ساتتاا باید در دورة شارشناس و شارشناس ارشد تدریس
شود نتایج آزمو شای اسکوئر نشا م دهد شه آمارة آزمو
برابر  553/111با درجه آزادی  1و سااطح معناداری 2/222
اسااا .باا توجاه به اینکه ساااطح معناداری آزمو شاتر از
2/21به دسااا .آمده اسااا ،.م توا نتیجه گرت .شه بین
نظرات پاسااخدهندگا در تصو این موضو شه "سیستم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا م تواند در مقاطع مختلف
آموزش معااری در ایرا به شار گرتته شود" تفاوت معناداری
وجود دارد به عبارت تفاوت بین نظرات پاساااخدهندگا از
نظر آماری تکیید م گردد در مجاو ترضااایه اول پژوهش
مبن بر این شه "ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا

Residuals

Gender

Frequencies
expected

63
76
61
86
114
50
133
17
59
77
64

23-27
28-35
36-45
Female
Male
Bachelor's degree
Master's degree
Ph.D.
1-5
6-10
11-15

Frequencies
observed

Frequency

Range

-14.3

105.3

91

-48.3

105.3

57

62.7

105.3

168
316

Parameters

Teaching with related
software
Using courses with
the sole focus of BIM
Teaching BIM along
with other courses
Total

156
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نتایج آزمو شای اسااکوئر نشا م دهد شه آمارة آزمو
برابر  65/455باا درجه آزادی  0و ساااطح معناداری 2/222
اس .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمو شاتر از 2/21
بهدسااا .آمده اسااا ،.م توا نتیجه گرت .شه بین نظرات
پاساخدهندگا در تصو این موضو شه [آموزش سیستم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا چگونه باید باشااد؟] تفاوت
معناداری وجود دارد بهطوریکه بیشتر پاسخدهندگا معتقد
بودند باید آموزش این ساایسااتم به هاراه سااایر شالسهای
آموزشاا باشااد در مجاو ترضاایه دوم پژوهش مبن بر
اینشه "دورههای آموزشا متوال و چند دیسیپلین جه.
توساعه چارچوب پیاده سازی بهینه و شاربرد تناوری سیستم
مدلساازی اطالعات سااتتاا در محی آموزش بر مبنای
مولفههای نظام دهنده مناسب اس ".تایید م گردد
فرضیییا سییوم :در نهای .جه .تعیین حوزههای مؤور و
شارآمد بکارگیری سایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا در
آموزش معااری (محتوای دوره) ،نظرات پاساااخدهندگا به
شااارر ذیم مورد بررساا و تحلیم گرار گرتته اسااا .برای
اولوی.بندی" میزا اهای .شاربرد سااایساااتم مدلساااازی
اطالعات ساااتتاا در دورههای برنامه آموزشاا معااری"،
جها .اهایا .و ارزش گزیناههاا از آزمو میاانگین  tیک
ناوناهای اساااتفااده م بریم از این آزمو زمان اساااتفاده
م شاااود شاه تنهاا یک ناونه از شااارش .شنندهها داریم و
م تواهیم بادانیم شاه آیاا میانگین جامعهای شه از روی آ
ناونه را برداشاتهایم ،برابر با میانگین ادعا شااده اساا .یا نه؟
شه در اینجا این میانگین ادعا شده را برابر ( 9میانگین اعداد
 5تا  )1در نظر م گیریم در واگع با انجام آزمو توق ترضیه
زیر را برای هر ساوال پرسااشنامه آزمو م شنیم و میانگین
بهدس .آمده برای هر سوال را با عدد  9مقایسه م شنیم:
𝐻0 : 𝜇 = 3
𝐻1 : 𝜇 ≠ 3

{

اگر برای ساااوال ساااطح معناداری شوچکتر از ساااطح
آزمو  ،یعن  2/21باشد ،ترضیه صفر ) (H0را رد م شنیم
و این گونه اسااتنبا م شنیم شه میانگین سااوال مربوطه با
عدد  9اتتالف معناداری دارد و شاربرد این سااایساااتم در
دوره برنامه آموزشااا مورد نظر اهای .زیادی دارد و اگر
برای سااوال سطح معناداری بزرگتر از سطح آزمو  ،یعن

شنات .و امکا سنج بکارگیری سیستم مدلسازی
اطالعات ساتتاا ( )BIMدر آموزش معااری ایرا
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 2/21باشااد ،نا توانیم ترضاایه صاافر ) (H0را رد شنیم و
این گونه اساتنبا م شنیم شه شاربرد این سیستم در دوره
برناامه آموزشااا مورد نظر اهای .شا دارد (جدول )6
هااا گوناه شاه نتاایج جدول نشاااا م دهد ،برای تاام
دورههای آموزشاا مقدار سااطح معناداری برابر  2/222و
شاتر از  2/21به دس .آمده اس .و مقدار گدر مطلق آماره
 tمحاسابه شاده برای این موانع از مقدار آزمو ( )9بیشتر
اساا .بنابراین ترضایه صفر ( )H0رد م شود و ترض یک
( )H1تایید م شااود ،پس اینگونه اسااتنبا م شنیم شه
میانگین سوال مربوطه با عدد  9اتتالف معناداری دارد به
عبارت دیگر شاربرد سایستم مدل سازی اطالعات ساتتاا
در دوره برنامه آموزشا ا معااری مورد نظر اهای .زیادی
دارد در ادامااه پس از انتخاااب گزینااههااای معتبر آزمو
رتباه بندی تریدمن شه یک آزمو ناپارامتری ،معادل آنالیز
واریاانس باا انادازه های تکراری درو گروه اسااا .انجام
م شاااود و از آ برای مقاایساااه میانگین رتبه ها در بین
تعدادی متغیر اساااتفاده م شنیم م تواهیم از یک ناونه
شاااااماام  022نفر در مورد  54متغیر از نظر شیفیاا.
نظرتواه شنیم سپس میانگین امتیازات متغیرها را باهم
مقایساه و بررس شنیم شه اگر اتتالتات امتیازات متغیرها
معن دار اساا .شدام متغیر بیشااترین امتیاز و شدام متغیر
شاترین امتیاز را شسب شرده اس .در چ نین حالت با 54
متغیر روبرو هسااتیم شه این متغیرها از لحاآ آماری به هم
وابسته هستند زیرا اندازه های هستند شه توس هر ناونه
تکرار شاااده اند در آزمو تریدمن ترض صااافر مبتن بر
یکساا بود میانگین رتبه ها در بین گروههاس .رد شد
ترض صفر به این معن اس .شه در بین گروهها حداگم دو
گروه با هم اتتالف معناداری دارند به این صورت شه سطح
معناداری آزمو با مقدار  2/21مقایسااه شااده و اگرشاتر
باشاد ترض صفر رد م شود برای روشن شد این موضو
(جدول  )0ارائه م گردد پاسخدهندگا با توجه به جدول
توق در بین دورههای برنامة آموزشاا معااری ،بیشااترین
میزا اهای .شاربرد سیستم مدل سازی اطالعات ساتتاا
را در مادیری .پروژه وساااات ،.مباحث پایداری ،تلفیق با
شاارگااه معااری ،متره و برآورد و شنترل هزینهها وجداول
زماان  ،و طراح یکپارچه و شاترین میزا اهای .شاربرد
آ در حوزة مفاهیم و تصور ذهن دانستهاند
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Table 6. Results on One-sample t-test for the third hypothesis
Test value = 3

t-statistic

D.O.F

Sig. level

Mean
difference

200

4.28

23.684

199

0.000

1.380

1.27

1.49

H0 rejected

200

3.47

6.267

199

0.000

0.470

0.32

0.62

H0 rejected

Modeling and Rendering

200

3.41

4.704

199

0.000

0.410

0.24

0.58

H0 rejected

Data integration

200

4.22

27.175

199

0.000

1.225

1.14

1.31

H0 rejected

Ability to work with other
disciplines

200

4.49

31.955

199

0.000

1.485

1.39

1.58

H0 rejected

Execution and
prefabrication

200

4.20

22.388

199

0.000

1.195

1.09

1.30

H0 rejected

Structure

200

4.12

22.220

199

0.000

1.120

1.02

1.22

H0 rejected

MEP Documents

200

4.16

24.819

199

0.000

1.155

1.06

1.25

H0 rejected

Quantity takeoff and costs
and time estimating

200

4.62

40.050

199

0.000

1.620

1.54

1.70

H0 rejected

Analysis of building life
cycle

200

3.99

19.007

199

0.000

0.990

0.89

1.09

H0 rejected

Project management and
construction

200

4.55

29.551

199

0.000

1.550

1.45

1.65

H0 rejected

Digital manufacturing

200

3.83

12.306

199

0.000

0.825

0.69

0.96

H0 rejected

Risk management

200

3.93

15.603

199

0.000

0.925

0.81

1.04

H0 rejected

Sustainability

200

4.29

23.538

199

0.000

1.265

1.16

1.37

H0 rejected

Architecture curriculum
courses

Architectural design
Studio
Concepts and mental
imagery

Lower

Upper

Result

Mean

Estimated distance for
average differences
based on 95% CI

Frequency

Chi-Square
value

Table 7: Friedman ranking test for prioritizing the importance of employing BIM in architectural curriculum
courses

Concepts and mental imagery

5.01

14

Modeling and presentation

5.11

13

Data integration

7.61

7

Ability to work with other disciplines

9.04

3

Execution and prefabrication

7.76

6

Structure

7.28

Rank
4

Sig. level

8.72

DoF

Architectural design Studio

Sample
volume

Architecture curriculum courses

Mean rank
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9
200

500.668

13

0.000

MEP Documents

7.44

8

Quantity takeoff and costs and time
estimating

9.67

1

Analysis of building life cycle

6.85

10

Project management and construction

9.44

2

Digital manufacturing

6.44

12

Risk management
Sustainability

6.68
7.96

11
5

RECOGNITION AND FEASIBILITY STUDY OF
IMPLEMENTING BUILDING INFORMATION MODELING
(BIM) IN ARCHITECTURAL EDUCATION IN IRAN
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 -3-1بررسییم مینان کاربرد سیییسییتم مدلسییازی اطالعات

سییاختمان در برنامه درسیم دوره کارشییساسیم رشییته مهسدسم

معماری

طبق نتایج برآمده از ترضیات سیستم مدلسازی اطالعات
ساااتتاا در گالب ارائة برنامة مسااتقم و نیز در گالب آموزش
شااربرد راهکاارهاای آ به هاراه دروس دیگر و در دورههای
مختلف تحصاایل م تواند پیاده سااازی گردد در این پژوهش
دورة تحصااایل شارشاااناسا ا معااری به عنوا ناونه جه.
ارزیاب میزا شاربرد سایساتم مدلساازی اطالعات ساتتاا
در دروس حال حاضار دانشاگاههای ایرا انتخاب گشته اس.
برای ارزیاب برنامة آموزشاا از منظر ساایسااتم مدلسااازی
اطالعات ساااتتاا و تطابق با آ  ،برنامة انتخاب شااده عبارت
اسااا .از برنامة درسااا رشاااتة مهندسااا معااری مقطع
شارشناس  ،مصوبة جلسه مورخ  30.50.51شورای برنامهریزی
آموزشا دانشاگاه تهرا دروس دورة شارشناس (بجز دروس
عاوم ) به حوزههای اصااال  :طراح معااری؛ تاریخ و مبان
نظری؛ تن سااتتاا ؛ اصول نگهداری و مرم .ابنیه؛ و شاربرد
نرم اتزار وارائة پروژة دیجیتال ،تقسااایم شاااده اسااا .طبق
چاارچوب نظری بادسااا .آمده حوزه های موور سااایساااتم
مدلساازی اطالعات ساتتاا درآموزش نیز به سه دستة-5 :
مادلساااازی (تنااوری)  -0اطالعاات (مادیری-.ترایند) -9
سااتتاا (تروری و اساتاندارد -سیاس ).تقسیم م گردد در
این بخش عناااوین و محتوای هاااة دروس بررسااا و میزا
انطباقپذیری هر یک با توجه به مولفههای تاویرگذار در حوزة
ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا ارزیاب م شااوند
(جداول  1ال  )55میزا انطباق با حوزه های موورساایسااتم
مدلسازی اطالعات ساتتاا بر اساس سر تصم دروس و نظر
شارشاناسا عالمتگذاری شده و دروس شه (مطابق جداول 1
ال  )55در هر سااه حوزه امکا شاربرد داشااتند به صااورت

شنات .و امکا سنج بکارگیری سیستم مدلسازی
اطالعات ساتتاا ( )BIMدر آموزش معااری ایرا

تاشسااتری نشااا گذاری شاادهاند پس از تحلیم نظر ساانج
شاارشاااناساااا در رابطه با امکا شاربرد آ به هاراه دروس
شارشناس معااری نتایج به دس .آمده در تصو این میزا
به تفکیک حوزههای اصل دروس معااری (بجز تاریخ و مبان
نظری) نشااا داد شه ،واحد های درس ا مدیری .تشااکیالت
شارگاه ()% 19/1؛ طراح معااری)%12/1( 4؛ متره و برآورد
()% 01/1؛ طراح معاااری )% 06/1( 1؛ طراح و ساااات.
معاااری باه شااک رایاانه ()% 05؛ طراح نهای ()%61/1؛
طراح تن ()%00/1؛ آشااانااای بااا اصاااول و روشاااهااای
عالکردبخشا ا میراث معااری ()% 10/1؛ و تنظیم شااارای
محیط ( )% 10/1از نظر شارشااناسااا بیشااترین شاربرد را
داشاتند و سپس به ترتیب شاربرد دروس طراح ساتتاانهای
بتن ()%93/1؛ تاسیسات الکتریک ()%93؛ تاسیسات مکانیک
()% 93؛ مقاوم .مصااالح و سااازههای تلزی ()% 91/1؛ ارائه
معااری به شاک رایانه ( )%91/1مورد انتخاب شارشاااناساااا
شرش .شننده واگع گشتند شه در مجاو اش ر دروس باشاربرد
زیاد درحوزة تن ساااتتاا و سپس طراح معااری و شاربرد
نرم اتزار گرار دارند هاچنین شارشااناسااا پیشنهادات هم به
منظور اضااااتاه ناود برت واحدهای درسااا جدید مانند:
معااری پایدار؛ شنترل طراح به شاک مقررات مل ساتتاا
و ضاااواب معااری؛ واگعی .مجازی و واگعی .اتزوده؛ مدیری.
چااابااک؛ طراح یکپااارچااه؛ و ماادلساااازی انرژی بااه دورة
شارشاناسا معااری داشتندشه به آموزش دروس اصل اضاته
گردند اش ر شارشاااناساااا معتقد بودند شه آشااانای تاام
دسااا.اندرشارا با مفاهیم سااایساااتم مدلساااازی اطالعات
سااااتتااا ؛ آموزش نرم اتزارهای مربوطه به دانشاااجویا و
اجباری شرد اساتفاده از آ ؛ و آموزش اسااتید ،شرو نه .
پیاده سااازی و شاربرد این ساایسااتم در آموزش عال م تواند
باشد

Table 8: Relative and absolute frequency of the applicability of BIM system in the field of architectural design
Management

Theory

Modeling

)Frequency (%

Architectural design field

)0 (0%
)0 (0%
)11 (5.5%
)0 (0%
)0 (0%
)17 (8.5%
)0 (0%
)0 (0%

Course title
Architectural expression 1
Architectural expression 2
Architectural expression 3
Architectural preliminaries 1
Architectural preliminaries 2
Architectural preliminaries 3
Sketch 1
Sketch 2

•

)7 (3.5%

Village analysis and design

•

)7 (3.5%

Architectural design 1

•

•
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Architectural design 2

19 (9.5%)

•

•

Architectural design 3

23 (11.5%)

•

•

Architectural design 4

161 (80.5%)

•

•

•

Architectural design 5

153 (76.5%)

•

•

•

Urban space design

18 (9%)

•

•

final design

137 (68.5%)

•

•

•

Table 9: Relative and absolute frequency of the applicability of BIM system in the field of software application
and digital project presentation
Field of software application and digital
project presentation

Frequency (%)

Modeling

Digital architecture presentation

77 (38.5%)

•

Digital architecture design and construction

142 (71%)

•

Theory

Management

•

•

Course title

Table 10: Relative and absolute frequency of the applicability of BIM system in the field of structure repair and
maintenance
Structure repair and maintenance
Frequency (%)
Modeling Theory Management
Course title
The principles of protection and restoration

22 (11%)

The principles and methods of performance of
architectural heritage

105 (52.5%)

•
•

•

•

Table 11: Relative and absolute frequency of the applicability of BIM system in the field of building techniques
Building techniques
Frequency (%) Modeling Theory Management
Course title
Mapping
45 (22.5%)
•
Regulating environmental conditions
105 (52.5%)
•
•
Electrical facilities
78 (39%)
•
•
Mechanical facilities

78 (39%)

•

•

Building systems

33 (16.5%)

•

•

Stagnation
Resistance of materials and metal structures
Design of concrete buildings
Cost Estimation

0 (0%)
77 (38.5%)
79 (39.5%)
157 (78.5%)

•
•
•

•
•
•

•

Management of Studio organizations

167 (83.5%)

•

•

•

Building Materials
Building 1
Building 2

10 (5%)
45 (22.5%)
51 (25.5%)

•
•

•
•
•

Technical design

145 (72.5%)

•

•

•

Mathematics and Architecture

22 (11%)

•
•
•

•

Modern building technologies

38 (19%)

The basics of earthquake engineering for architects

31 (15.5%)

Crisis design
Internship
Architecture and construction Studio

14 (7%)
0 (0%)
27 (13.5%)

•

•

•

•
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باز زندهسازی منظر رودهای شهری با رویکرد تعامم
سازنده بین انسا و محی طبیع ؛

REVITALIZATION OF THE LANDSCAPE OF URBAN
RIVERS WITH AN APPROACH TO POSITIVE
INTERACTION BETWEEN HUMAN AND THE
;NATURAL ENVIRONMENT

 -3-2تدوین چارچوب مفهومم و اعتبارسسجم آن

در این مرحلاه باا توجه به نتایج تحلیل بدسااا .آمده،
بررسااا ناونااههااای موردی و چااارچوب نظری پژوهش،
چاارچوب مفهوم جها .آموزش و بکارگیری سااایساااتم
مدلسااازی اطالعات ساااتتاا در آموزش معااری در ایرا
ترسیم و پیشنهاد گشته و سپس چارچوب بدس .آمده مورد
ارزیاب و اعتبارسنج گروه شانون گرار گرتته اس .این تاز
از پژوهش دارای چهاار مرحلاة برناامه ریزی؛ نظرسااانج ؛
تحلیم و گزارش بوده اس .گروه شانون آنالین متشکم از 6
نفر از اسااتید و تبرگا جه .تواتق نظر بر اساس چارچوب
بدساا .آمده م باشااد شه برحسااب تالیفات و تجاربشااا در
زمینة سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا به طور هدتاند
انتخاب گشااته اند در ادامه چارچوب بدساا .آمده به تاام
آنها ارسال و نظرشا را اعالم ناودهاند و پس از اصالر ناونه
اولیه دوباره ارسااال و تایید گشته و ناونه نهای تدوین شده
اساا .در نتیجه چارچوب پیشنهادی جه .آموزش سیستم
مدلسازی اطالعات ساتتاا مطابق (تصویر  )3به سه دوره
مقدمات  ،میان و پیشارتته تقسایم شااده اس ،.شه دانشجو
ابتدا در دوره شارشااناساا معااری به یادگیری مهارت های
تردی در مدلسازی و تحلیم مدل سپس در دوره شارشناس
ارشد به شنات .مفاهیم و اصول سیستم مدلسازی اطالعات
سااااتتااا پرداتتاه و در نهای .آموزش های پیشااارتته
دردورههای آزاد جه .شاربرد درصااانع .و حرته تواهد بود
شاه باه آموزش شاار گروه و هاکااری میا رشاااته ای و
یکپاارچگ در پروژه هاای واگع اتتصاااا م یابد نتایج
نشااا م دهند شه اهداف آموزشاا ساایسااتم مدلسااازی
اطالعات ساااتتاا باید اصااول هاکاری و یکپارچگ را در

تود جای دهند چرا شه هدف نهای پیاده سااازی ساایسااتم
مدلسازی اطالعات ساتتاا تولید و ایجاد دانش یکپارچه
اسا .ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا م تواند به
عنوا یک واحد مستقم ویا در ادغام با رشتههای دیگر مانند
شاارگااه طراح معاااری ،آموزش داده شاااود بنابراین اگر
محتوای دوره وحوزه هااای مختلف تنااوری ،سااایاااسااا .و
تراینادها را مد نظر گراردهیم بالطبع سااانجش گابلی.های
محولاه باه تراگیرا در حوزة تنااوری؛ شاه مربو به میزا
آشااانای با نرماتزار؛ ساااخ.اتزار؛ پل.ترمهای مشاااترو؛ و
تجهیزات تناورانه و میزا تخصااا درمدلساااازی ،تحویم
پروژه و تکنیکهای ارائه اس.؛ نیازمند روش شارآمد و عال
تواهد بود شه مدلسازی یک پروژه با استفاده از برنامه های
شاربردی ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا و آزمو
مفاهیم و اصااول شاربردی پیشاانهاد م گردد از دیگر سااو با
توجه به ماهی .مباحث حوزة ترآیندهای سیستم مدلسازی
اطالعات ساتتاا یعن مهارتهای مدیریت شه نشا دهندة
میزا آشانای با اصاول و گوانین هدای.شنندة تصایمگیری
بوده و برحسب شاربس .و آشنای با گوانین ،دستورالعامها و
مقررات تواهد بود؛ و هاچنین ساانجش و ارزشاایاب حوزة
سااایاسااا.ها یعن گابلیتهای گانون شه مهارتهای تروری و
اساااتااندارد تراگیرا مد نظر تواهد بود و ماهیت نظری و
تحلیل شاه این حوزههاا از آ برتوردارند؛ ارائة شااافاه و
شنفرانس توصیه م گردد شه در دورههای میان م تواند به
ارائة پروژة سااتتاان مشاترو معااری ،ساازه ،و تاسیسات
جه .شاربسا .هاکاری و در دورههای پیشرتته به ح ور و
هاکااری تراگیرا در پروژه هاای واگع و یکپارچهساااازی
منته گردد

Advanced

Intermediate

Elementary

Management

Theory and Analysis

Modeling

Prefabrication
Agile management
The life cycle of the
building
Implementation of BIM
Parametric design
Integration

Application of BIM in design
studios
Project Management
Sustainable design
Rules and standards
Repair and maintenance
Cost Estimation
Collaboration network

Software
Advanced modeling
Presentation technique
Construction systems
Materials and tools
BIM concepts
modeling

Course
content

Collaborating on a real
integrated construction
project

A joint construction project of
architecture, structures and
facilities

Modeling a simple
structure using BIM
applications

Final project

Final years of
Undergraduate and
postgraduate courses

Undergraduate
courses of the first
and second years

Master's, Ph.D. and
free courses for
industry and career
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Fig. 9 Proposed framework for BIM training

Course level
Course
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course
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 -4نتیجه گیری

هدف شل این پژوهش شااناسااای جایگاه ساایساااتم
مدلساااازی اطالعات سااااتتاا در مقاطع مختلف آموزش
معاااری ایرا برای دسااا .یاب به الگوی مناساااب جه.
پیادهساااازی آ و تبیین دورهها و نظام آموزشاا مناساااب
م باشااد با استناد به نتایج آزمو های آماری مشخ شده
شه سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا م تواند در مقاطع
مختلف آموزش معااااری در ایرا بااه شااار گرتتااه شاااود و
دورههای آموزشا ا متوال و میا رشاااتهای جه .توساااعة
چارچوب پیادهسااازی بهینه و شاربرد ساایسااتم مدلسااازی
اطالعات ساااتتاا در محی آموزش ا بر مبنای مولفههای
نظام دهنده مناسااابتر اسااا ،.حوزههای مؤور در آموزش
سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا نیز با توجه به مباحث
و بررس ا های انجام گرتته مشااخ گشااته اساا .بنابراین
هدف آموزش ساایسااتم مدلسااازی اطالعات ساااتتاا در
رشاتة معااری م تواند ابتدا به صاورت موضااوع و مستقم
مطرر شاده و سپس بصورت میا رشتهای بررس شود اگر
دانشااجویا ارائة پروژة هااهن( با این ساایسااتم را بیاموزند
ترصت برایشا تراهم م آید تا از این گابلی.ها بهرهگیرند و
این امر نیاازمناد پشاااتیبان و حاای .آموزش عال جه.
توساااعاه و تحقیق و ارائة برنامهای مناساااب برای آموزش
سیستم مدلسازی اطالعات ساتتاا اس.

162

در این مسااایر اهای .موارد زیر جه .تکشید در آموزش
بیشتر به چشم م آید؛
 ضااارورت توجااه بااه معااااری پااایاادار ،بااا بهرهگیریپتانسایمهای سایستم مدلسازی اطالعات ساتتاا در
مدلسازی انرژی و شاهش هزینهها؛
 پیشانهاد دوره تناوری اطالعات در صنع .سات .و سازبرای اساتفاده از تناوری اطالعات شه سیستم مدلسازی
اطالعات ساتتاا نیز جزی از آ باشد؛
 آموزش با اساااتفاده از دورههای آموزشااا وشارگاههایعال با معرت الگوهای مجازی ساااات .و درگیرشرد
عال دانشجویا در تارینات ،ارائه و مطالعات موردی؛ و
 اسااتفاده از ساایسااتمهای یکپارچه در برنامة آموزش ا وتبادل اطالعات بین تیم طراح و سات .از مراحم اولیة
پروژه
با توجه به ترصاا.ها و مزایای شه ساایسااتم مدلسااازی
اطالعاات سااااتتاا در اتتیار حوزة آموزشااا معااری و
ساااات .گرار م دهد نیاز مبرم در جه .آموزش ،ترهن(
سااازی ،گانو گذاری و بسااترسااازی درعرصااهی ساایسااتم
مدلساازی اطالعات ساااتتاا و اسااتفادة هدتاند ،بهینه و
طبق اصاول از این سایساتم بهروز ساتتاان با هدف ارتقا
سااطح شیف و اجرای صاانع .ساااتتاا در ششااور ایرا
بچشم م تورد
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The Building Information Modeling (BIM) system is one of the most important
breakthroughs in the construction industry of the current era, and has the potential to
transform traditional architectural education into a more productive model. The
construction industry is considered to be one of the largest industries in the world,
playing a major role in the development of countries around the globe. In fact, the
impact of this industry is such that its recession can cause a recession in the whole
economy of any country, while its prosperity can pave the way for prosperity of the
whole economy of the country. Today, with the development of science and
technology, the construction industry is facing new avenues, bringing about major
changes therein, one of which is the BIM system. Consequently, with the development
of technology in this field, higher education, which always seeks to keep pace with the
industry, has confronted the challenge of accepting modern technologies and thus
shapes more effective educational strategies. Although Building Information Modeling
and its training courses are among the most important and sought-after subjects in
recent research literature in the world by leading countries, this new modeling, and
especially its training, has been widely neglected in Iran. The purpose of this study is
to propose a conceptual framework for getting familiarized with the exploitation of
building information modeling system in teaching Iranian architecture. In terms of
purpose, this study is an applied research which employs a mixed approach including
secondary case study, survey and focus group. The selection of the statistical population
was undertaken purposefully, as each component of this statistical population was
selected based on its relative knowledge of the building information modeling system
and the sample is consisted of 200 architectural graduates. The measurement error was
set at 0.05 and the level of reliability was 95%. The questionnaires were distributed
online and analyzed using SPSS. The validity of the questionnaires was assessed and
the reliability of the variables was calculated and confirmed by Cronbach's alpha test
with a coefficient of 0.876. First, the theoretical framework of the research was devised
using previous case studies and then the opinions of participants were obtained and
analyzed. Finally, the final framework was validated by a focal group of professors and
experts. According to the results of the Chi-Square test, the level and objectives of the
course were evaluated to be such that the BIM system could be used at different
educational levels and along with other training classes. Friedman test and one-sample
t-tests and were also used to select the content and measure importance of the courses,
in which the highest significance of the application of building information modeling
was witnessed in project management, sustainability issues and architectural Studio,
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while the lowest significance of its application was obtained in the field of concepts
and mental imagination. Based on the findings, three areas of software and modeling,
concepts and theory, and information management recognized as effective in the
educational framework of BIM, and were thus recommended for consideration in the
curriculum of the undergraduate course in architecture. The final educational model is
proposed in combination at different educational levels. As such, the proposed
framework for teaching building information modeling system is divided into three
courses of elementary, intermediate and advanced, in which the students first learn the
individual skills in modeling and analysis in the bachelor's program of architecture,
then they learn the concepts and principles of building information modeling in the
master's program course. They can finally take part in advanced training courses related
to the building industry and profession based on teaching teamwork and
interdisciplinary collaboration and integration in real projects.
The results indicate that the educational objectives of the BIM system should
incorporate the principles of cooperation and integration, as the ultimate goal of
implementing a building information modeling system is generating integrated
knowledge. The building information modeling system can be taught as an independent
course or in combination with other courses such as architectural design Studios.
Therefore, recognizing the content of the course and the different fields of technology,
policy and processes, measuring the capabilities assigned to learners in the field of
technology, which is associated with gaining elementary knowledge in software,
hardware, shared platforms, and technological equipment and expertise in modeling,
project delivery and presentation techniques, requires an efficient and practical method,
for which using BIM system and testing concepts and practical principles is
recommended. On the other hand, regarding the subjects in the field of building
information modeling processes, i.e. management skills, which reveals the degree of
familiarity with the principles and rules for decision-making, and also measures and
evaluates the scope of policies, i.e. the legal capabilities, in which the theoretical and
standard skills of learners are considered, and finally regarding the theoretical and
analytical nature of these fields, oral presentation, conference and interview methods
are recommended. In the intermediate courses, this can lead to joint projects of
architecture, structures, and facilities for the application of cooperation, and in
advanced courses, it can lead to the presence and cooperation of learners in real projects
and integration. Therefore, given the opportunities and benefits that building
information modeling offers to the field of architecture and construction education,
there is an urgent need for education, promotion, legislation and creating proper
infrastructure in the field of building information modeling and its purposeful, optimal
and principled use of such up-to-date construction system with the aim of improving
the quality and executive level of the construction industry in Iran.
Key words:
Building information modeling, Architectural education, Conceptual framework, BIM
training in Iran.
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