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حوزه های دانش مدیریت پروژه



(PMBOK)پروژه بر اساس استانداردفرایندهای مدیریت چرخه 



فرآیند تهیه منشور پروژه
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فرآیند هدایت و مدیریت اجرای پروژه
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فرایندهای مدیریت یکپارچگی پروژه



که توسط حامی »تعریف می کند « سندی»منشور پروژه را به عنوان ،PMBOKویرایش پنجم استاندارد 
(Sponsor) پروژه تهیه شده و به طور رسمی موجودیت پروژه را تصویب و به سازمان ابالغ می کند  .

روژه  همچنین حامی پروژه اختیار به کارگیری منابع سازمانی را در جهت انجام فعالیتهای پروژه، به مدیر پ
خشد و به منشور، به پروژه موجودیت و اعتبار می ب. است« اختیار»واژه کلیدی در این تعریف، « .واگذار می کند

مدیر پروژه اجازه می دهد که از زمان صدور منشور پروژه، منابع سازمان را برای پروژه در اختیار گرفته و  
.کندخرج « پول»

یا توجیه انجام پروژهدلیل 
قابل اندازه گیری پروژه و معیارهای سنجش موفقیت این اهدافاهداف 

کالن پروژهالزامات 
و محدودیتهای کالن پروژهمفروضات 

کلی پروژهشرح 
کالن پروژهریسکهای 
کالن پروژه و مایل استونهای کلیدیزمانبندی 

کلی و کالن پروژهبودجه 
اصلی و کلیدی پروژهذینفعان 
تصویب و تأیید پروژهالزامات 
مدیر پروژه، مسئولیتها و اختیاراتمعرفی 

14
منشور پروژه



مدلسازی اطالعات ساختمان
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نمونه صفحه کاربری نرم افزار
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BIMالیه های مختلف 



مزایای مدلسازی اطالعات ساختمان

جلوگیری از تداخل اجزا
کاهش تداخالت کاری
کاهش دوباره کاری
هماهنگی تیم های کاری
 بعدی 3فراتر رفتن از فضای

مدلسازی های سنتی
مستندسازی دقیق تر
هاتبادل اطالعات با دیگر نرم افزار

 کمک به فرایندها و حوزه های
دانش مدیریت پروژه

بهبود مدیریت تغییرات با
اعمال هر تغییر در همه الیه ها

پویایی طراحی
 ارتباط عوامل پروژهتسهیل
 هزینهکاهش
متره مصالح و برآورد هزینه
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نمونه خروجی
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مدل ثانویه و ارتباط با برنامه زمانبندی



پروژهتصویرسازی پیشرفت -زمان پروژهمدیریت 
Golparvar-Fard M, Peña-Mora F, Savarese S (2009)

تکنیکهای بینایی رایانه ای

مطابقت و تشخیص خصیصه(Feature 

detection and Correspondent) 

ساختارسازی با حرکت(Structure from 

Motion)

پرداخت و مدلسازی تصویر پایه(Image-

based Modeling and 
Rendering) 

تعیین موقعیت دوربین ها از روی مجموعه عکس ها کارگاهی

ساخت به صورت پراکنده-بازسازی منظره سه بعدی چون

برنامه بر روی مدل بازسازی شده-انطباق مدل چون

ازی امکان دسترسی افراد مختلف از طریق شبکه و قدم زدن مج
در فضای واقعی پروژه
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انمدلسازی اطالعات ساختمان در دوره عمر یک ساختم

Simulations
-Comfort

-Ventilation, heating

-Life cycle cost

-Light, sound

-Insulation

-Fire, usage

-Environment

-Life time predictions

Specifications
-Specification sheets

-Classification standards

-Estimates, accounting

Building 

Information 

Model

Briefing
-Functional req.

-Estimates

-Conditions

-Requirements

Knowledge databases
-Best practise knowledge

-Own practice 

Laws and regulations
-Building regulations

-Building specifications

CAD software
-Drawings, calculations

-Architect, engineer,…

VRML
-Visualisation, 3D models

Procurement
-Product databases

-Price databases

Facility management
-Letting, sale, operations

-Maintenance

-Guaranties

Demolition, refurbishment
-Rebuild

-Demolition

-Restoration

Construction management
-Scheduling

-Logistics, 4D



:مالحظه
روژهمورد نیاز برای مدیریت پویژگیهای اطالعات

مرتبط بودن

دقت

کامل بودن

درستی

موقع بودنه ب

اقتصادی بودن

کارآیی

قابلیت اتکا

امنیت

  امکان استفاده از اطالعات
تولید شده



ر ساختمان پایدا
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زیستصنعت ساختمان، بالی محیط 

آشامیدنیآباز%12وبرقاز%17استخراجی،طبیعیمنابعاز%40حدودساختمانصنعت

.کندمیتولیدرازباله%65الی%45حدودودهدمیقراراستفادهموردصنعتیکشورهایدر

داردقرارنخستهایرتبهدرایگلخانهگازهایتولیدلحاظازساختصنعت.
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؟چرا ساختمان سبز

، یک مشاور راهبردی انرژی پاک، همه ی ساختمان هایی را که گواهی  E، کاپیتال 2005در سال 
LEEDرا تا آن زمان گرفته بودند مطالعه کرد  .

نرژی  صرفه جویی در ا، محاسبه  کرد که ساختمان های سبز دارای میزان میانگین Eکاپیتال 
۵۰تا ۳۰درصد و صرفه جویی در آب مصرفی ۳۵درصد، کاهش در کربن ۳۰

.درصد هستند۹7تا 50و کاهش در زباله ی درصد 
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؟سبز، پایدار یا زنده

آنکه سبز تنها ، زیرا پایداری، تأثیرات بیشتری دربرمی گیرد، حالطراحی پایدار، بهتر از سبز است
.  تأثیر بر محیط طبیعی را در برمی گیرد

محیطی،  پرچم دار توسعه پایدار و ایجاد تعادل بین مسائل مربوط به سالمتساختمان های سبز 
تمان های  شاید بتوان گفت که ساختمان های سبز زیر مجموعه ای از ساخ. اقتصادی و اجتماعی هستند

.پایدار هستند
ده برای  توسعه ی پایدار نیازهای امروز را بدون به خطر انداختن توانایی های نسل آین

.برآورده کردن نیازهایشان، برآورده می کند
صفر بر ساختمان زنده به عنوان ساختمانی با تأثیر ساالنه ی، «ساختمان پایدار»در 

ی بودن  این مسئله شامل انرژی، آب، پاکسازی ضایعات و بدون آلودگ. محیط تعریف شده است
.است

و آن را بیان  سطح باالتر به یک طراحی پایدار واقعی، به شکل خنثی و یا به شکلی که بیل مکدون
.«درصد ضرر کمتر است۱۰۰دارای »ساختمان پایدار می کند، 
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:اصول سه گانه
مردم
سیاره

رونق اقتصادی
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:شرط برای ساختمان زنده۱6

طراحی محل پروژه
انتخاب مسئوالنه ی محل پروژه

محدودیت رشد
تغییر سکنه

انرژی
انرژی خالص صفر

مصالح
لیست قرمز مصالح

اسناد تولید کربن ساخت
صنعت مسئول

شعاع خدمات/مصالح مناسب 
رهبری در ساخت و ضایعات

آب
(تولید و مصرف)آب خالص صفر 

دبی آب پایدار
کیفیت محیط داخلی

محیط کاری متمدنانه
کنترل منبع/هوای سالم 
تهویه/هوای سالم

زیبایی و الهام بخش بودن
روح زیبایی

الهام بخش بودن و آموزش
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ز آدام جوزف این سایبان پارکینگ با پانل های فوتوولتایی خورشیدی برق را برای مرک
لوئیس فراهم می کند
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آرکانزاسمرکز بین المللی هایفر، لیتل راک، 

، مکان پروژه را ترکهیچ آبی به غیراز فاضالب ناشی از توالت هادر آن 
.نمی کرد
.  شودشد که باعث نفوذ رواناب میروسازی قابل نفوذ در پارکینگ سیستم 

ه ی وارد گیاهان بومی می شود و تصفیه می شود و درنهایت در حوضچآب اضافی 
. نگهداری بازیابی می شود

اف که اطرحوضچه ی نگهداری، مناطق سرسبز اطراف را تغذیه می کند 
.  ساختمان هستند و زیستگاه جدیدی برای اردک ها شده است

فوت مربع، در یک برج آب به حجم 30000آب باران حاصل از یک سقف با مساحت 
.گالن جمع می شود42000

.  ن می کنداین آب، تانک آب شستشوی دیگری را برای استفاده در دستشویی ها تأمی
.درصد آب موردنیاز پروژه است۹0این میزان آب 
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نمونه سقف نورگیر
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مدارسمطالعه اثرات نور مناسب در 

روز در سال بیشتر از ۳.۵تقریباً دانش آموزان با نور کامل سالم تر بوده و 
.دیگران به مدرسه می روند

.ساکت ترندکتابخانه های با نور کافی 
.را به همراه داردحال عمومی مثبت تری نور طیف کامل 

برابر 9اضافی را از نور طیف کامل دریافت می کردند Dدانش آموزانی که ویتامین 
.کمتری نسبت به دانش آموزان با نور میانگین داشتندخرابی دندان

درصد عملکرد  ۵به میزان کوتاه مدتدانش آموزان مدارس نور طبیعی در 
.نسبت به دیگر دانش آموزان داشتندبهتری 

۱4نسبت به دیگر دانش آموزان ، دانش آموزان این مدارس درازمدتدر 
.درصد عملکرد بهتری داشتند
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ساختمانسایه بان های خارجی یکپارچه برای نمای 

سازه سایه بان پارکینگ
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توربین های بادی مقیاس کوچک 36



دانشکده پرستاری تگزاس 37



میسوری-پیاده رو جاذب آب 
38



های سبزاقبال هب  ساختمان 
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، موسسه ساختمان  2007بر اساس گزارش سال 
شرکت عضو است که  12400سبز آمریکا دارای 

.  برابر شده اند4سال گذشته 5نسبت به 

برنامه محلی 72این شرکت ها، در کارکنان 
 های  شرکت می کنند، شرکت کنندگان در اجالس

نفر 20000بین المللی ساختمان سبز، به بیش از 
.  رشد پیداکرده اند

ز  ، بر اساس موسسه ساختمان سب2007سال در 
میلیارد فوت مربع فضای  3آمریکا، بیش از 

بوده استLEEDساختمانی بخشی از برنامه ی 
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درس هایی از دنیا

یی در ابعاد  دارای قوانینی هستند که پروژه هانصف ایاالت آمریکا بیش از 
می کند، شش ایالت  LEEDمشخص را ملزم به داشتن استانداردهای گواهی

LEEDشهر، استاندارد ۹2. کرده اند LEEDخود را ملزم به داشتن گواهی 
.را پذیرفته اند که بیشتر در توسعه های شهری استفاده می شود

واهینامه  در سراسر امریکا گیک میلیون ساختمان بیش از 200۹در سال 
.پایداری داشته اند

برای LEEDواشنگتن دی سی، قوانینی را برای الزام داشتن گواهی 
.اعمال شده است200۸ساخت وسازهای خصوصی دارد که از سال 

االت   ، شهر گرینسبرگ در ایالت کانزاس، اولین شهر در ای200۸در ژانویه ی 
را برای همه ی ساختمان های  LEEDگواهی پالتینیوم متحده بود که 
.شهر ملزم کرد
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نموهن اهی عملی
ساختمان ردکارربد مدلسازی اطالعات

ری زیست محیطی پایدا
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شروع یک ساختمان سبز از معیارهای غیرقابل اندازه گیری
بدیل شده می شود، بایستی در طراحی به قابل اندازه گیری ت

.و درنهایت باید غیرقابل اندازه گیری شود

لوییس کابن، کتاب مدلسازی اطالعات ساختمان سبز
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:ترتیب عملیات در طراحی یک سیستم انرژی پایدار

شناخت آب  و هوا، فرهنگ و محل اجرای کار
شناخت نوع ساختمان

کاهش نیاز به مصرف منابع
استفاده از منابع محلی و رایگان و سیستم های طبیعی

استفاده از سیستم های کارآمد ساخته  شده به دست انسان
به کارگیری سیستم های تولید انرژی تجدیدپذیر

جبران اثرات منفی باقی مانده
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مدل طراحی یکپارچه
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الیه های طراحی ساختمان
46



دانش در یک پروژه سبزجلسه تسهیم  47



سبزمدلهای اطالعات ساختمانهای چند نمونه از فواید 

حت توانایی در محاسبه ی مساآب باران تخمین میزان جمع کردن 
سقف، برای تعیین میزان تجمع آب باران و میزان مخزن موردنیاز

محاسبه ی جهت گیری و مساحتخورشیدیارزیابی دسترسی 
صفحات خورشیدی موردنیاز

به برنامه ها  با اضافه کردن متغیرهاییقابل بازیافت محاسبه محتوای 
ح ، می توان میزان محتوای قابل بازیافت درون مصالBIMو مصالح درون 

.و یا در کل پروژه را تعیین کرد
ت پروژهبعد از ساخمدیریت بعد از سکونت و مدیریت تسهیالت 

انتخاب مصالح متناسب محیط زیست
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بنیکمیزان تولید گازکر-شاخص کیفیت مصالح از دیدگاه محیط زیستی
BEEZسبز افزار ارزیابی مصالح نرم 
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مقایسه دو گزینه طراحی در ارتباط با انرژی 50



شبیه سازی نور روز 51



اختنمونه تحلیل نورگیری ساختمان در مدلهای اطالعات س
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LEEDنمونه مدل مورد استفاده برای تعیین امتیاز 
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نمودار مصرف انرژی در مناطق مسکونی کانزاس سیتی
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یتینمودار بار سرمایشی برای مناطق مسکونی کانزاس س
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مدلسازی تأثیر جهت گیری ساختمان بر مصرف انرژی
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نمایی از  
سایه بان های  

خارجی تعیین 
اندازه شده در 
Autodesk 

Revit 

Architecture
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اثرات تجمعی جهت گیری درست بر رویکردهای دیگر انرژی
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مدل تحلیل خورشیدی در ساختمان لوییس و کالرک
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مثالی از شناخت اقلیم
60



اطالعات کلی زاویه خورشید در کانزاس سیتی

61



پالن ساختمان و سایه آن پیش و پس از چرخش به سمت جنوب خورشیدی
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ناستفاده از تهویه طبیعی با جهت گیری درست ساختما
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نمونه مقایسه دو گزینه در نرم افزارهای شبیه سازی مصرف انرژی
عصر۳تحلیل نور در ساعت 
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مدلسازی نور روز
65



-Clayton iخانه ی پیش ساخته ی 

house

سقف واحد دارای یک اتاق خواب قابلیت جمع آوری
آب باران را دارد

:هزینه های تخمینی برای تمهیدات کاهش انرژی
دالر 437750

:  الکل هزینه ی صرفه جویی شده در انرژی دریک س
دالر ۸24۹2

66



در نیویورکInterval Greenساختمان 
فوت مربع تجاری است 6۸00فوت مربع مسکونی و 140۸01؛ دارای ( خوابه3تا 1بین )واحد 12۸: ابعاد 

200۸: زمان تکمیل 
دالر برای هر فوت مربع  155:هزینه ی ساخت

 Woman Housing and Economic Development:سازندگان/مالکان

Corporation (WHEDCo) , Bronx , New York
Edelmen, Dultan: معمار , Knox , Wood/Architects LLP, New York

Steven Winter Associates, Inc: مشاور انرژی  , New York , New York

Robert Silman: مهندس سازه  Associates , New York , New York 

Mega Contracting , Inc: پیمانکار اصلی , Astoria , Queens

دالر 437750: هزینه های تخمینی برای تمهیدات کاهش انرژی
دالر ۸24۹2: کل هزینه ی صرفه جویی شده در انرژی دریک سال

سال  5.3: زمان بازگشت سرمایه 
2.۸: نسبت صرفه جویی به سرمایه گذای 

 Enterprise Green Community ،NYSERDA  ،Bronx Overall Economicحمایتهای ساختمان سبز، از طرف 

Development Corporation  ،Home Depot Foundation ،New York City Council انجام شد

67



انرژیسنجه متداول برای صرفه جویی ۱2

جهت ساختمان
تراکم ساختمان

پوشش بهینه
نور بهینه

سایه بهینه
نور روز

نوردهی بهینه
تجهیزات کارآمد

نور غیرفعال خورشید
جرم گرمایی
تهویه طبیعی

سیستم های مکانیکی بهینه
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فعان صنعت توجه به ساختمان های سبز یک موضوع مهم ملی است که باید مورد توجه کلیه ذین
.ساختمان قرار گیرد

بلند می تواند شناسنامه فنی ملکی و نقشه های چون ساخت برج ها، بناهای بزرگ و ساختمان های
.مبتنی بر مدلسازی اطالعات ساختمان تهیه شود

 با استفاده از بسترBIMی برای امکان توسعه پایگاههای اطالعات ساختمان در سطح استانی و مل
.سازمان های نظام مهندسی و شهرداریها به وجود می آید

 امکان نظارت تحت وب و کاربرد تکنولوژیهای نوینی چونRFIDدر این مدلهای وجود خواهد داشت.

ری زیست محیطی مدیریت یکپارچگی پروژه می تواند با رفع تداخالت کاری و دوباره کاری ها به پایدا
.ساختمان کمک کند

زینه مدلسازی اطالعات ساختمان می تواند بهبود روش ساخت، کاهش مصرف انرژی و کاهش ه
.ساخت و بهره برداری را در پی داشته باشد
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چند سوال؟
؟ساخت و سازهای کنونی ما چقدر متناسب با ضوابط پایداری هستند1)
ت می به توسعه پایدار در فرایندهای مدیریت پروژه اهمیمجریان ساختمان چقدر 2)

؟ چقدر به ابزارهای مربوطه مسلط هستند؟دهند
ای فضایی برمهندسی، شهرداری و نهادهای مرتبط آیا ساختارهای موجود نظام 3)

خالقیت و نوآوری در طراحی و اجرای ساختمانها ایجاد می کند؟
آیا ضوابط موجود ساختمان سازی سبز را تشویق می کند؟4)
مجریان ذیصالح، طراحان وجایگاه رفتار دوستدار محیط زیست در ارزیابی 5)

؟ناظران ساختمانی کجاست
چگونه میتوان برای ساختمانهای پایدار صرفه اقتصادی ایجاد کرد؟6)
چرا هیچ پروژه ای در ایران گواهینامه جهانی پایداری ندارد؟7)
ت؟اسشده انجام سبز کار پژوهشی شناسایی و ورود به زمینه های برای چقدر 8)
جایی برایموجود مدیریت پروژه های ساختمانی آیا در ضوابط و ساختارهای 9)

اقلیم، فرهنگ و شرایط بومی مناطق ایران وجود دارد؟
و متعهد به زیست بوم کشور تربیت کرد؟مجریان نوآور می توان چگونه 10)
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.ختن آن استبهترین راه ربای شیپ ینیب آینده، سا
آلن کی•

...سهم ما در ساختن این آینده ؟؟؟

سپاسگزارماز توهج شما 
مهدی روانشادنیا
www.ravanshadnia.com
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