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 درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت ساخت (BIM)سازی اطالعات ساخت مدلپروژه 

های از بین پالنپالن مورد نظر خود )که توسط فرد دیگری انتخاب نشده است( را  بایست نقشههر یک از دانشجویان می

 درج نماید.  GoogleSheetدر فرم پالن  شماره آننام و نام خانوادگی خود را در کنار و ذیل انتخاب 

 

1- 2 Unit 2 Bed Floor Plan Sample 02 

2- 2 Unit 2 Bed Floor Plan Sample 03 

3- 3 Unit 2 Bed Sample 01 

4- 3 Unit 3 Bed Sample 01 

5- 4 Unit 2 Bedroom Sample 01 

6- 4 Unit 2 Bedroom Sample 02 

7- 4 Unit 3 Bedroom Sample 01 

8- 4 Unit 4 Bedroom & 2 Bedroom Sample 01 

9- Narrow Land Plan Sample 01 

10- Narrow Land Plan Sample 02 

11- Narrow Land Plan Sample 03 

 

که به روش سددنتی اارا  هسددتندبا مشددختددات کیی ذیل  یک طبقه آپارتمانی هایهای ارائه شددده مربوب به وا دپالن

 :شوندمی

 .نظر بگیریدهای معماری را در فقط المان -1

 در نظر بگیرید. cm 60پناه را اان است. m 3.20طبقه کف تا کف ارتفاع  -2

 cm1  ها تشکیل شده است:به ترتیب از این الیه)باال به پایین( به داخل  خارجاز  از انس تیرچه و بیوکسقف  -3

سیمان cm 3 + ایزوگام سه  سبک cm 10 + مالت ما   + و خاک گچ cm2  + تیرچه و بیوک cm 25  + بتن 

cm1 گچ. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rD_6pnUG8vHpCKD6gW4LmUC9V0i6x3bFLRxhtHtJuEg/edit?usp=sharing
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/2%20Unit%202%20Bed%20Floor%20Plan%20Sample%2002.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/2%20Unit%202%20Bed%20Floor%20Plan%20Sample%2003.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/3%20Unit%202%20Bed%20Sample%2001.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/3%20Unit%203%20Bed%20Sample%2001.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/4%20Unit%202%20Bedroom%20Sample%2001.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/4%20Unit%202%20Bedroom%20Sample%2002.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/4%20Unit%203%20Bedroom%20Sample%2001.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/4%20Unit%204%20Bedroom%20&%202%20Bedroom%20Sample%2001.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/Narrow%20Land%20Plan%20Sample%2001.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/Narrow%20Land%20Plan%20Sample%2002.pdf
http://sharif.edu/~alvanchi/assignment/Narrow%20Land%20Plan%20Sample%2003.pdf
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اه به سرامیک یا موزائیک با تو ها تشکیل شده است:به ترتیب از این الیه باال به پاییناز کف از انس دال بتنی  -4

 .بتن cm 25بتن سبک +  cm5 مالت ماسه سیمان +  cm 3 +  5بند 

و کف  cm 1و با ضخامت  40در  40از انس سرامیک  (بهداشتی هایآشپزخانه و سرویس) فضاهای خیس کف -5

 است. cm 2و با ضخامت  30در  30ها از انس موزائیک سایر بخش

ست: به داخل به ترتیب از این الیه خارجاز خارای  هایدیوار -6 شده ا شکیل  بیوک  cm 20 +  سیمان cm 3ها ت

 .گچ cm 1 +گچ و خاک  cm 2+  سیمانی

گچ(  cm 1گچ و خاک +  cm 2)کاری در هر طرف گچالیه  cm 3ترکیب دیوارهای داخیی به این ترتیب است:  -7

+ cm 10 بیوک سفالی. 

 4کاری، الیه الیه گچ cm 3 بجای (های بهداشدددتیآشدددپزخانه و سدددرویس) داخیی فضددداهای خیسدیوارهای  -8

 دارد.  (20در  40سرامیک با ابعاد  cm 1مالت ماسه و سیمان و  cm 3)شامل  متری از انس سرامیکیسانت

در گزارش خود و فرضددیات مورد اسددتفاده را  انتخاب خود خواهرا به دلها و سددایر بخش هابدر ،هاپنجرهانس  -9

 نمایید.  ذکر

 

 به این ترتیب است: هااین وا دبندی ساخت زمانکیی برنامه 

 هفته 1متری بتن( سانتی 25سازی و اارای کف )شامل آماده کاریسفت اارای -1

 هفته 1سقف  کاریسفت اارای -2

 هفته 2دیوارها  کاریاارای سفت -3

 هفته 1 دیوار خارای بیرونیالیه  کارینازکاارای  -4

 هفته 1 ی فضاهای خشکدیوارها کاری الیه داخیینازکاارای  -5

 هفته 1 سقفکاری نازکاارای  -6

 هفته 1کاری الیه داخیی دیوارهای فضاهای خیس اارای نازک -7

 هفته 1کف کاری نازکاارای  -8

 هفته 1ها پنجرهها و نتب درب -9

 های باقیمانده با تواه به فرضیات معقول در نظر گرفته شود.بخشسایر  -10

  

فرض در هر بخش در صورت عدم ارائه اطالعات و مشختات الزم، مرا ل ذیل را برای انجام این پروژه انجام دهید. 

 .دییو در گزارش خود درج نما دیریمعقول در نظر بگ

 سازی مورد نظر است:مدلکاربردهای ذیل پس از  (1

 سه بعدی و مرور فضاهاسازی شبیه 
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 بعدیچهاربندی برنامه زمان 

 های مختیف زمانیبرآورد  جم متالح مورد نیاز در دوره 

ریزی های مورد نیاز را در ادول طرحمورد نظر برای المان LOG نتخاب شدهابردهای ردر گام اول متناسب با کا

 .نمره( 10) نمایید

 نمره( 40) .رسم کنید  Revitمشخص شده در  LOGسه بعدی وا د آپارتمان را براساس مدل (2

پالن  آماده نمایید:به این ترتیب  pdfدر قالب فایل  A3بر روی کاغذ ها مورد نیاز برای پرینت نقشهصفحات  (3

 نمره(. 10) نیازهای مورد ( در بخش(Section مقطعشمالی، انوبی، شرقی و غربی،  داقل دو  نماهای، اتطبق

همچنین، دارد. واود  هاپنجره و هااز درب ایریزی نگهداری و بازدید دورهبرداری نیاز به برنامهدر دوره بهره (4

 یهایزُناز یک منظر به تفکیک مختیف ( Rooms and spaces)های ساختمانی و فضا هااتاقبایست می

(Zones )ر . از منظشوند تفکیکای سند میکی و فضاهای مشاء ساختمانی دار وا دهای آپارتمانی ه تفکیکب

ه، کاربرد شامل: خواب، پذیرایی، آشپزخانهایی بر اساس ُزنبایست به تفکیک می و فضاهای ساختمانی هااتاقدیگر، 

ها را مانبندی البندی و گروهسایر فرضیات منطقی، کالسه نسرویس بهداشتی و ... تقسیم شود. با در نظر گرفت

 نمره( 10) را ایجاد نمایید. COBieهای انجام دهید و شیت

 نمره( 10) تهیه نمایید.بعدی را در وا دهای آپارتمانی سازی سهتور شبیه (5

 نمره( 15) برنامه چهاربعدی ساخت وا دهای آپارتمانی را تهیه نمایید. (6

 نمره( 15) برنامه تدارکات شامل  جم و زمان تهیه متالح مورد نیاز را تهیه نمایید. (7

 

استاد  برای هیت اعالم شدهمالذکر در قالب فایل الکترونیکی تهیه و تا پایان گزارش کارهای انجام شده را به ترتیب فوق

ها( یا سایر فرمت rar ،7z)نه  ZIPها را به صورت فایل فشرده با فرمت تمرین کالس ارسال نمایید. سایر فایل ل و  درس

ایمیل شما به ترتیب ( Subject)میل خود درج نمایید. عنوان را در ای فضاهای ابری قرار داده و لینک دانیود آندر یکی از 

 :باشد ذیل

BIM-Term-Projec-#Student ID# 

  .نماییدارسال  زین Privateاستاد درس به صورت  پی ساب اسکا یبرا نانیرا اهت اطممربوطه و لینک  لیفا نیا

 در ایسه ارائه تعیین شده ارائه دهید! ده را بهنهایت کار انجام شدر 

 

 موفق باشید.

 

 


