
 آخرین دستاوردها

 های علمی سلسله سخنرانی

 معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی عمران

 

    تماس حاصل فرمایید. 88786215برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن  

 ساختمانی نوین های فناوری با پروژه یکپارچه تحویل و طراحی های سیستم تلفیق

  (BIM)  ساختمان اطالعات مدلسازی برم ای مقدمه

 سخنرانان:
 فروش سقط احساندکتر 

 ژوهانسبورگ -ویتز دانشگاه علمی هیئت عضو – استرالیا کوئینزلند صنعتی دانشگاه پروژه مدیریت دکتری)

 (جنوبی آفرقای

جهرمی عباسیان حمیدرضادکتر   

(طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه ساخت مدیریت گروه علمی هیئت عضو – ساخت مدیریت و مهندسی دکتری)  

 اطهاری حمیدرضا مهندسو 

 (تهران دانشگاه پروژه مدیریت دکتری دانشجوی)

 

 13:30 ساعت 1397 ماه  خرداد  7 دوشنبه زمان:

 عمران مهندسی دانشکده تئاتر آمفی محل:

 ذینفعان رویکرد تجمیع مستلزم ساز و ساخت صنعت در نوین های آوری فن بکارگیری برای زیرساخت سازی فراهم

. گردد پروژه اولیه فازهای در تر مناسب سازی تصمیم ساز زمینه تواند می رویکرد تجمیع این. باشد می پروژه مختلف

 برداری بهره ساخت، های فاز در تواند می را تصمیمات سازی بهینه از حاصل مثبت نتایج دهد می نشان اخیر تحقیقات

 جنبه ارزیابی نیازمند هدفمند های سازی تصمیم چنین خلق برای مناسب محیط ایجاد. کرد مشاهده وفور به نگهداری و

 .باشد می پروژه ذینفعان رویکرد تجمیع در...  و فنی  ارتباطی، قراردادی، از اعم پروژه یک مختلف های

 اطالعات سازی مدل مفهوم بر ای مقدمه پروژه، ذینفعان رویکرد تجمیع در فنی جنبه بر بیشتر تمرکز با سخنرانی این در

 شده، ارائه ساز و ساخت صنعت در مهم این تحقق جهت موجود های ابزار ترین بروز از یکی بعنوان (BIM) ساختمان

 درس ادامه در. شود می داده نمایش آن اجرای در موفق های پروژه از هایی نمونه و گرفته قرار بحث مورد آن مزایای

 ارائه کشور سطح در مفهوم این سازی پیاده در موجود تجربیات همچنین و ایران زیربنایی های پروژه از هایی آموخته

 پژوهشی های طرح قالب در بتوانند بحث مورد های چالش رود می انتظار شده، ارائه اطالعات بودن بروز به نظر. گردد می

 .گردند واقع بیشتر تحقیقات مورد دانشجویان توسط ها نامه پایان /


