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)*یشSد< ارواپ ا#HV*وژه اT R<#S*ه !*داری از نA) و ھE.N.T.E.R،
ن#YZ < ذ،ف3ی ھ#*وه ھ+ ! *وژه راT R<#Sر ن#XH)ف از ا3 ھ$ ،WEا
Mittelstands ) #  ا، آ]*ین.م *دم !*د8 ع
و
WE اb$، Fachhochschule des
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 .H:ا0EFGر

اد‚#م پ)#ھ 3گان را در ا!ƒار #$ر )3ارند .از <¡ ط*ف ;@j ،اWE
•3Mان وضوح و  Wf•#ZBکار اب
دا mf9ا<; •3Mان #رھWای زابن و
توجه ! وض Wfoقا)8نی پ)#ھ 3گان و * ¬Vبوط
! #$ر ا! .3Xاز سوی د<*Xf! ،*dت پ)#ھ 3گان ! •*ه)® Y #} ،و
ا3)#HEاردھ#ی موجود در #$ر ارواپ و زندگی روزمره دWE
ا<89#o .3 Aه !* ا<;# T ،ھ #+3ن 8Sا) 3 3ارک  efGHVخود را ارا¯ دھ 3
و ا‚3 žeارک اƒ9م را )3ارند .آھ  ;@j #ا8°E WEح اW9#fGHV fT
در ارزا< m±B. Aھ#ی 8] eAIد اب 8 W9#@Xا}
دا HBو
3Bه ا!3 X

 م#Bوره آ 8زشی و م#Bوره *! e±Bای پ)#ھ 3گان (3joات زن ) اد‚#م دراز 3ت در } Y #و ا!ƒار #$ر -#Aرزه اب8Aj$د #رت در*+د*dBی

و8}8 §²د در #Eل  2015و 8fef 2.1 ،2016ن # Tھ 3ه
در]8ا# T WEھ  +3درارواپ را دا*} .3 HBا< #ی *}#ت و *Tوسه
ھ#ی درخوا WEپ)#ھ 3گی  ) ،ت)  #ا*pا*! pای } @e! Y #ا#GHIد
ک8Bرهای اروا fTرا دارد bHFfE *! $ .ھ#ی *Vفه ای ،آ 8زش
!* #Eز #ن
ع 8می و *Vفه ای ،ا!ƒار کار ا*´Sی گذارند و
ھ $ <#اب  )#AfHXTو اد‚#م # Tھ #+3ن
ای پ)#ھ 3گی !*خورد  ،3 $ا*´Sی •+ارد* .دم # Tھ¨# #M ،8ت
دول Sو #Eزمان ها ا‚ ! žeا)3ازه  •#$آ #دگی !*ای

0Dر برای اA/0B

ھ:ف

در *oض دو #Eل ،پ)#j} <# Rز در]žش *+د*dBی 8S <#E# Bص<Ÿ
شود *! .ا#Eس آھ  EQF 2 ،#و اب توجه ! سط… *Bکا در
#Vل ا}#fد <¡ 3ل ارزای! !*ای ا<; *Tوفا< mها ه $ 3 HEط # 6ه
*+یند „ 3ل *Iار دادن اد‚#م و <@#¤رچه
مورد آزما<*I ¢ار
#Eزی“ در وا*+ ¨fH) .§Iیی #H ƒAE 9#Mم ) R<#Hو }#Hرب *Tوژه را !
د WEخواھ 3آورد ات  *<#Eذ< #YZن و #$.ربران ب8Sا)  G9#] ! 3د*Eتسی
دا HBا!3 X

8jYال م3f Sات و !*ان ھ <#ازطرف ھ #دھ#ی *بوط ! اد‚#م ]*+ ¢Aد*dBی ،ا)8اع ] ZeHjاز عوا  mارت!#ط را •*اھ*• ،3 $ bا
# T 8joھ #+3ن و}8د دارد ،ا # T #ھ #+3ن زن در !*Xfت 8ارد
 $ه)8ز ھ mfF)#HT bا!*! f9#ای رشد دارد .از آ} *+ $ <#د*dBی #fن و
اب م W9#@Bدر اد‚#م و <@#¤رچه #Eزی •*ه) dروبرو ھ#f) .3 HFزهای ! چ)*• 3ه)® بوده ا HV ،WEا *وزه )#fزم)3ی فوری و !*Xfتی !*ای
ویژه ای !*ای ا}#زه دادن ! پ)#ھ 3گان زن وجود دارد که !8Hا)  ! 3طور #GG’Hن#$ ،رک)#ن و #$رگران .غری  sG’Hوجود دارد
وا YIدر ک8Bرهای جد< 3وارد شوند و  ‹¤Eآھ  #را اب رو<@*د
ا} o#jHو ا#GHIدی در ا!ƒار #$ر ھ bاد‚#م و #¤@<.رچه سازی م)3 <#

> وه هدف :پ;0ھ:2گان

ھ3ف *Tوژه ارا 8Fس „ +وظ< „ Zا<; ا $ WEاب *Iار دادن و
# YE8Sرت ھ #و  Wf«9#nھ#ی !#fFر *! žE#ای
پ)#ھ 3گان ! م)•8ر د*Eتسی ! آ 8زش ھ#ی *Vفه ای و 3ارک
8H! efGHVا)8B ¬•8 3د89#o .ه !* ا<; ،ھ3ف د<*dی bfjGS WfE#FV
*+یندگان در سط8ح ] ŸeHjا .WEاب ا<; #Vل ،ھ HFا<; *Tوژه
اد‚#م و <@#¤رچه #Eزی پ)#ھ 3گان زن در .ا!ƒار #$ر در خ!*+ ¢د*dBی
اWE

و خروجی پروژه

