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Phát biểu chào mừng từ chủ tịch hiệp hội VECAS

Đón khách

Tiệc trà

Cập nhật về Dự thảo Lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng

Chia sẻ ứng dụng BIM trong thiết kế tại dự án Trung tâm dữ liệu Viettel

Chia sẻ áp dụng BIM trong công tác thiết kế và quản lí dự án bệnh 
viện Cần Thơ

Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế kiến trúc dự án 
Khu liên cơ quan Vân Hồ

Hỏi đáp về việc ứng dụng BIM và sử dụng phần mềm Autodesk

Tiệc trưa giao lưu

09:00 – 09:10

08:30 – 09:00

09:10 – 09:30

09:30 – 10:10

10:10 – 10:20

10:20– 11:00

11:00 – 11:40

11:40 – 12:00

12:00 – 13:00

Thời gian Nội dung

Đón khách

Các giải pháp mới nhất Autodesk BIM qua hội thảo Autodesk
University 2022

Thực hành cơ bản với Autodesk Docs

Tiệc trà

Revit worksharing trên cloud và quản lý va chạm xung đột 
với BIM Collaborate Pro

Thảo luận cùng chuyên gia

Hoàn thiện phiếu khảo sát - Kết thúc chương trình

13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

13:45 – 15:00

15:00 – 15:15

16:45 – 17:00

15:15 – 16:45

17:00 – 17:15

Thời gian Nội dung

( Để hội thảo đươc tổ chức chu đáo, vui lòng phản hồi đăng ký tham dự.)

* Các Kiến trúc sư hành nghề tham dự đầy đủ chương trình được Hiệp hội Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam cấp Chứng chỉ tham gia hoạt động Phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực 
kiến trúc với 1,5 điểm CPD.
* Quý Khách lưu ý : Hội thảo có tiệc trưa giao lưu
* Quý vị vui lòng cân nhắc không đến tham gia Hội thảo, nếu cảm thấy trong người không 
khỏe

Kính gửi: + Các đơn vị Hội viên Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
                 + Các doanh nghiệp trong ngành xây dựng

NgàyNgày nay, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số có tác động mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực trong đó không 
thể không kể đến ngành xây dựng. Các chủ dự án cũng như người quản lý dự án có thể áp dụng cho 
việc tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số thông qua công nghệ BIM và Autodesk Construction Cloud để tổ 
chức, phối hợp và quản lý các công đoạn lập kế hoạch, thiết kế, giám sát, thi công và kết thúc một dự 
án thành công.

HãyHãy cùng Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam và các chuyên gia hãng Autodesk, nhà phân phối Tech 
Data tìm hiểu thêm về công nghệ Autodesk BIM và Autodesk Construction Cloud thông qua buổi Hội 
thảo chuyên đề: Giải pháp tổng thể Autodesk BIM trong Thiết kế và Quản lý dự án Xây dựng.

Trong buổi hội thảo này , Quý vị sẽ:

·   Nắm bắt được công nghệ BIM với các giải pháp phù hợp cho các đơn vị Kiến trúc Xây dựng.
·   Tìm hiểu cách triển khai BIM hiệu quả cho doanh nghiệp qua dự án thực tiễn.
··   Nâng cao khả năng sử dụng bộ công cụ Autodesk AEC Collection và giải pháp Autodesk Cloud 
trong thiết kế và quản lý dự án.

Chương trình được tổ chức vào lúc 09:00 - 17:00, Thứ Sáu, ngày 24/11/2022, tại Eastin Hotel & 
Residences Hanoi, 21 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Rất mong được đón tiếp Quý vị tại hội thảo!

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ms. Phan Chi Minh Thu

Mr. Hoang Nguyen

090 9832321

0944817993

thu.minhchiphan@techdata.com

nmh.1793@gmail.com

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH


