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ژوورى ئەندازیازیارانى بادن-ڤورتیمبێرگ

ژوورى ئەندازیارانى بادن-ڤورتیمبێرگ ( ) INGBWبریتیە لەو دەزگا فەرمیەى كە
نوێنەرایەتى ئەندازیاران دەكات لە هەموو بوارەكان لە بادن-ڤورتیمبێرگ.ئەم دەزگایە دەست
بەكار بوو لە  1990بە پێى یاسا وەك دەزگایەكى گشتى  .ژوورى ئەندازیاران بە پێى یاسا
دامەزراوە كە داکۆکی لە هەڵسوكەوتى ئیشكردن بكات.هەروەها بۆ پارێزگارى كردن لە
ناونیشانە پیشەیى یەكە بریتیە لە» ئەندازیارى سەرپەرشتیارى» كە هەروەك مۆرى جۆرى
وایە.
ئامانجە سەرەكیەكانمان بریتیە لە :
•
•
•
•
•

پەیوەندی
ژوورى ئەندازیازیارانى بادن-ڤورتیمبێرگ
دەزگایەك بە گوێرەى یاساى گشتى
ژوورى ئەندازیارانی هەرێمی
بادن-ڤورتیمبێرگ ،ئەڵمانیا

کۆنفرانس دەربارەى
«هونەر لە ئەندازیارى شارستانى
بەرهەمى بادن-ڤورتیمبێرگ ،ئەڵمانیا»

نوێنەرایەتى بەرژەوەندى ئەندازیاران لەسەر ئاستى سیاسى وەك نوێنەرێكى فەرمى.
دڵنیایى و پروپاگەندە كردن بۆ پیشەى ئەندازیارى و ناونیشانى پیشەى «ئەندازیارى
سەرپەرشتیارى» بۆ پارێزگارى كردنى خەڵك و ژینگە.
پێشكەشكردنى ئامۆژگارى و پاڵپشت بۆ دەسەالَت و دادگاكان لە ڕێگەى خوێندنەوەى
ووردو راپۆرتەكان.
تۆماركردنى ئەندامان و بوواری کارکردنیان لە لیستى تایبەتى دا بۆ پێشكەشكردنى
بیرۆكەیەكى گشتى لەسەر خزمەتگوزارى بۆ وەبەرهێنەرەكان و دەسەالَت و هەر الیەنێكى
تر كە خزمەتگوزارى بوێت.
باشكردنى ڕاهێنانى پیشەى و هەروەها ڕاهێنانى ئەندازیار

ئەندامانى ژوورى ئەندازیاران هەڵدەستن بە جۆرەها کار وەك دروستكردنى باڵەخانە
وئەندازیارى شارستانى و ئەندازیارى روپێوى و ئەندازیارى گەیاندن و وە هەروەها پاراستنى
ژینگە.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

زۆربەى زۆرى ئەندامان لە بوارى بیناكردن كار دەكەن.
ژوورى ئەندازیارانى بادن-ڤورتیمبێرگ پێك دێت لە  17پسپۆرى جیاواز:
ئەندازیارى شارستانى
ئەندازیارى گواستنەوە
ئەژماركردنى ئامارى/نەخشەى هێڵكارى
ئەندازیارى ژینگە
ئەندازیارى خزمەتى بینا
بنیاتنانى فیزیا
جیۆتەكنیك/كارى هەڵكەندن و ئەندازیارى بناغە
دروستكردنى وێستگە
بەڕێوەبردنى دروستكردنى بینا /بازرگانى بینا دروستكردن
ئەندازیارى زیندەیى
ئەندازیارى كیمیایى
ئەندازیارى كارەبا
بەڕێوەبردنى وزە
نەخشەى شار و دیمەنى سروشتى
تەكنەلۆژیاى ژینگە
ڕووپێوى
زانستى ژینگەی سروشتى و نەخشەكێشان
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نوێنەرەكان

ئەندازیار راینەر ڤولە
سەرۆكى ژوورى ئەندازیارانى
بادن-ڤورتیمبێرگ

پۆست :ئەندامی بدەستەی بەڕێوەببردن
لە  ،Wulle Lichti Walzئەندازیاری
ڕاوێژکار.
بوواری کارکردن :ڕاوێژکاری ،پالندانان
بوواری تایبەتمەندی :بنیاتنانی ئەندازیاری،
بۆژەنکردنەوەی باڵەخانە کۆنەکان ،بینا،
پالاندانان ،بڕوانامامە تەکنتکیەکان ،تەکنیک،
خۆپاراستن لە ئاگر ،بنیاتنان ،سەقف ،پیوانە
ئامارتیەکان

پێشکەش دەکرێت لە الیەن
ژوورى ئەندازیارانی هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ ،ئەڵمانیا
دانیاڵ زاندر
بەڕێوەبەرى جێ بەجێكار ژوورى ئەندازیارانى
بادن-ڤورتیمبێرگ
خوێندن :بڕوانامەى زانكۆ لە ڕامیاری و یاسا
شارەزایى کارکردن :ڕێكخەرى ڕاگەیاندن
بۆ دوو سیاسەتمەدار لە بادن-ڤورتیمبێرگ،
سەرۆكی نوێنەرایەتی ئؤفیس.

كارۆلین گرپاڤێنیتس
ووتەبێژى ژوورى ئەندازیارانى
بادن-ڤورتیمبێرگ
خوێندن :بڕوانامەى زانكۆ لە مێژوو و یاسا
شارەزایى لە بوارەكە:كاركردن بۆ ماوەیەكى
زۆر لە بوارى ڕاگەیاندن

ناوەرۆک

وتەی بەخێرهاتن

بەخێرهاتن الپەڕە  ....................................الپەڕە 01

میوانانی بەڕێزی کۆنفراس،

وتەی بەخێرهاتن  ....................................الپەڕە 02

لە دوا سەردانمان بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق ،نوێنەرانی حکومەتەکەتان
بە پێویستیان زانی کە ژوورى ئەندازیارانى هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ
کۆنفرانسێک لە هەوڵێر ساز بکەن تاوەکو بتوانین تواناکانی ئەندازیارەکانمان
پیشان بدەین .لەکاتی سەردانی شاندی نوێنەرمان دکتۆر نیلز شمیت جێگری
سەرۆک وەزیران و وەزیرى دارایی و ئابوورى هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ
لە مانگی مای ئەم ساڵدا ،زۆر لە نوێنەرانی پلەبەرزی هەرێمەکەتان بایەخێکی
زۆریان دەدا بە هونەری ئەندازیاری هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ.

بادن-ڤورتیمبێرگ  -باشورى ڕۆژئاواى ئەڵمانیا :شوێنێک کە
بیرۆکەکان کار دەکەن  ................................الپەڕە 03
ژوورى ئەندازیاران  .................................الپەڕە 05
بادن-ڤورتیمبێرگ ى ئینتەرناشنال  ..................الپەڕە 06
کۆمپانیای سنورداری
 ......................... BIT Consult GmbHالپەڕە 07
کۆمپانیای سنورداری
 ....................... bw-engineers GmbHالپەڕە 08
کۆمپانیای سنورداری  .............. Gruner AGالپەڕە 09
– Fichtner Engineering & Consulting
 ........................................ Worldwideالپەڕە 10
id architekten yazici.yazici.verheyen
 ..... stuttgart und schwäbisch gmündالپەڕە 11
کۆمپانیای سنورداری
 ............. NovaTec Consulting GmbHالپەڕە 12
 .....................::::................. str.uctureالپەڕە 13
کۆمپانیای سنورداری  ........ Werner & Balciالپەڕە 14
پرۆگرامى کۆنفرانس  .................................الپەڕە 15

بەهەمان شێوە هەرێمی کوردستانی عێراق بۆ ئۆفیسەکانی ئەندازیاری ئێمە
زۆر گرنگە .چونکە هەرێمەکە خۆی ئامادە دەکات بۆ دووبارە بنیات نانەوەی
ژێزخانی ئابوری .لەم نێوەندەدا پێویستیەکی زۆر هەیە بە چارەسەری ئاست
بەرز کە ئێمە دەتوانین پێشکەشتان بکەین.
بادن-ڤورتیمبێرگ هەرێمێکە کە زۆرترین داهێنانی تێدایە لە سەرانسەر
ئەڵمانیا و ئەوروپا .وە بە تایبەتی بۆ کاری ئەندازیاری ،کوالیتی و بەرهەمی
درێژخایەن.
بەم کۆنفرانسە دەمانەوێت باوەڕ بە بەڕێزتان بهێنین کە لە بنیاتنانەوەی
واڵتەکەتاندا بە کوالیتی بادن-ڤورتیمبێرگەوە باشتر بەرەو پێشەوە دەچن .چونکە
تەنیا بە چارەسەر و بەرهەمی درێژخایەن دەتوانن واڵتەکەتان دەبەنە بەرزترین
ئاستی تەکنیک.
ئەم کۆنفرانسەمان لەالیەن وەزاتى دارایی و ئابوورى هەرێمی بادن-
ڤورتیمبێرگەوە پشتگیری دەکرێت ،کە ئێمەش الی خۆمانەوە زۆر سوپاسیان
دەکەین .چاوەڕوانی کۆڕ و سیمنیاری بەپێز بن سەبارەت بە بابەتەکانی:
پڕۆژەی مەزنی بنیاتنان ،پالندان بۆ شار ،پالندان بۆ ژێرخانی ئابووری ،پالندان
بۆ ناوچە سروشتیەکان ،بەڕێوەبردنی ئاو ،خۆڵ و پاراستنی ژینگە ،دابینکردنی
وزە ،پێوانەکاری ،چارەسەری  ، ITتۆمارکردنی خانوبەرە ،وێنەسازی  3Dو
خۆپاراستن لە ئاگر.
ئەگەر سەبارەت بە بابەتێک پرسیارتان هەبێت یان بە دوای کەسێکی
تایبەتمەنددا بگەڕێن ئەوا تکایە بێ هیچ وچانێک پێمان ڕابگەیەنن.
هیوای کۆبونەوەیەکی پربەرهەم دەخوازم بۆ هەردوال.

ئەندازیار ڕاینەر ڤولە
سەرۆکى ژوورى ئەندازیارانى
هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ
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دانیال زاندەر
بەڕێوەبەرى گشتی ژوورى ئەندازیارانى
هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ

وتەی بەخێرهاتن

لە مانگی مای ئەمساڵدا شاندێکی ئابووری سەردانی هەرێمی فیدڕالی
کوردستانی عێراقیان کرد و تێڕوانینێکی باشیان بەدەستهێنا سەبارەت بە
پێشکەوتنە ئابووریەکانی کەلەم دو ساڵەی دووایدا بە دەستهاتوون .وەکو
وەزیرى دارایی و ئابوورى هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ بەو پەیوەندیە
دەرەکیانەی کە هەمانە لە بوواری ئابوریدا ،زۆر خۆشحاڵم کە ئاشنا دەبم لەگەڵ
هەرێمێکی سەرکەوتوو لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا .چێی سەرسامیە کە هەموو
بوورەکانی ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستانی عێراقیان زۆر بە خێرای
بنیات دەنرێت.
زۆر خۆشحاڵم کە شاندێکی ژوورى ئەندازیارانى هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ
سەردانی هەرێمی کوردستانی عێراق دەکەن .بەو نیازەی کە بووراکانی
هاوکاری لەگەڵ هاوکارە کوردەکانیاندا بدۆزنەوە و لە ئەنجام دانی ئەو پڕۆژە
مەزنانەی ژێرخانی ئابووریدا بەشدار ببن ،و لە ئۆفیسە پێشڕەو و داهێنەرەکانی
هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ هەولێر خۆیان بە ئێوە بناسێنن .توانای بەرزی
ئەم کۆمپانیانە دەتوانێت بەشدار بێت لە بەرەوپێشبردنی هەرێمی کوردستانی
عێراقدا .هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ و کۆمپانیاکانی بە بایەخێکی زۆرەوە
دەیانەوێت هاوکاری هەرێمی کوردستانی عێراق بن لەم ڕێگایەدا .حکومەتی
هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ ،دامەزراوە ئابورەیەکان ،زانستیەکان وە لە پێش
هەموویانەوە کۆمپانیاکانی هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ بایەخێکی زۆر دەدەن بە
هاوکاریکردنێکی درێژخایەن کە ببێتە فرسەتێک بۆ خوڵقاندنی بۆ ئەنجامدانی
داهێنانی هاوبەش.
گەشتی ئەم جارەی شاندی هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ تۆخکردنەوەی
ئامادەبوونی هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگە و دەبێتە هۆکاری پتەوبوونی
پەیوەندیەکانی هەردوو هەرێم.
هیوادارم کە کۆبونەوەیەکی سەرکەوتوو بێت و خۆشحاڵ دەبم کە پێشواریتان
لێبکەم لە هەرێمکەی خۆماندا.

ئەڵمانیا شانازی بە ناوبانگی خۆیەوە دەکات وەکو سەرکەوتووترین واڵتی
هەناردە  .Exportهەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ لە فیدڕاڵدا ناوخۆی کۆماری
ئەڵمانیای بە بڕی نزیکەی  180میلیۆن یۆرۆ هەناردە لە ساڵی  2012داینەمۆی
ئەم سەرکەوتنە دادەنرێت.
لە هیچ هەرێمێکی تری ئەوروپادا ئەوەندەی ئێرە وەبەرهێنان لەبوارەکانی
توێژینەوە و پێشخستنی داهێنانەکان ئەنجام نادرێت .کۆمپانیا بەناوبانگە
نێودەوڵەتیەکان وەکو Bosch، Daimler، Porsche، Aesculap،
 Würthیان  SAPلەگەڵ کۆمپانیا بچووک و مام ناوەندەکان بڕبڕەى پشتى
ئابووریەکان پێکدەهێنن.
ئەم سەرکەوتنە لە خۆڕا نیە بەڵکو زادەی ئەو کێبەرکێ بەهێزەی پیشەسازی
و توێژینەوەیە لە هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگدا .حکومەتی هەرێمی بادن-
ڤورتیمبێرگ گرنگی کردنەوەی بازاری نوێ دەرەکی دەزانێت و هاوکاری
کۆمپانیا ناوخۆییەکان و دەگاکانی توێژینەوەیە دەکات لە کاتی ئەنجام دانی
گوژمەی ئابوری لە دەرەوەی واڵت.
لە مانگی مای ئەمساڵدا جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیرى دارایی و
ئابوورى هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ لەگەڵ ئەندامەکانی شاندێکی ئابووریدا،
توانیان خۆیان تێڕوانینێکیان هەبێت سەبارەت بە هەلە ئابووریەکانی هەرێمی
فیدڕالی کوردستان.
بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشنال ،کە سەنتەری تواناکانی هەرێمی بادن-
ڤورتیمبێرگ بۆ بە نێودەوڵەتی کردنی ئابووری و زانستی بادن-ڤورتیمبێرگ،
بە هاوکاری لەگەڵ ژوورى ئەندازیارانى هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ
بانگهێشتی کۆمپانیاکان دەکات بۆ گەشتێت بەرە کوردستان بۆ چڕترکرنەوەی
پەیوەندیەکانمان و دۆزینەوەی فرسەتی تری بازرگانی .ئامانجی ئەم گەشتە
ئەنجامدانی چەندین پڕۆژەی هاوکاری پێکەوە کە سوومەند بێت بۆ هەرێمی
وکوردستان وهەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ.
بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشنال بە خۆشحاڵیەوە یارمەتیتان دەدات و پشتگیریتان
دەکات بۆ هەر پرسیارێک سەبارەت بە شوێنەکانی چاالکی بازرگانی و زانستی
لە بادن-ڤورتیمبێرگ و ئەنجام دانی هاریکاری لە نیوان کۆمپانیا کوردی و
بادن-ڤورتیمبێرگیەکان.
وە هیوای سەرکەوتن بۆ کۆبونەوەکەتان دەخوازین.

دکتۆر نیلز شمیت
جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیرى دارایی
و ئابوورى هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ

یورگن ئوسڤلد
بەڕێوەبەرى جێ بەجێکار
بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشنال
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بادن-ڤورتیمبێرگ  -باشورى ڕۆژئاواى ئەڵمانیا:
شوێنێک کە بیرۆکەکان کار دەکەن.
بادن-ڤورتیمبێرگ یەکێکە لە گرنگترین سەنتەرە بازرگانیەکان لە ئەوروپا،ئێستا بووە بە
یەکێک لە شوێنە پێشەنگەکان لە بوارى وەبەرهێنان لە کیشوەرى ئەوروپا ،سنورى بە
هەریەک لە فەرەنسا  ،نەمسا و سویسراوەیە کە جێگەکەى لە ناو دڵى ئەوروپایە (ناوجەرگەى
ئەوروپایە) .لەوەش زیاتر ،ژێرخانێکى واى هەیە کە واى لێکردوە ببێتە دەروازەى بازارەکانى
ئەوروپاى یەکگرتوو .ئەو بازارەى لە جیهانى ئابوورى دا تاکە بازارە کە نزیکەى 500
ملیۆن بەکاربەرى هەیە.
Foto: Daimler AG
Foto: Festo
Foto: SAP
Foto: Karl Storz
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کۆمپانیا بەناوبانگە نێودەوڵەتیەکان هەروەک  Daimler, Bosch, SAP , Porscheو
هەروەها کۆمپانیا بچووک و مام ناوەندەکان کە بڕبڕەى پشتى ئابووریە.
لە  2012کۆى گشتى بەرهەمى ناوخۆى لە کۆمپانیاکانى بادن-ڤورتیمبێرگ بە 389
ملیار ئێرۆ مەزەندە دەکرێت کە زیاترە لە هەریەک لە بەلجیکا و نەمسا و سوید.چى لەوە
زیاتر؟ ،ئەڵمانیا بە پلەى یەکەم دێت بۆ داهێنان.هەروەها لە بوارى خەرجى بۆ توێژینەوەى
زانستى  % 5.1ى  )GDPکۆى گشتى بەرهەمى ناوخۆیى) کە پلەى یەکەم لەم بوارەش
بۆخۆى دەبات لە ئەوروپا .داهێنان لە بوارى پیشەسازى و کارگێرى پاڵپشت کراوە لە الیەن
ژمارەیەکى زۆر لە زانکۆکان و پەیمانگاى توێژینەوە و دەزگاى گەیاندنەکان.
زۆر لە پەیمانگا پێشەنگەکانى وەک (  Fraunhofer-Gesellschaftیان Max-
 )Planck-Gesellschaftبە رادەیەکى زۆر پێگەیان زیاترە لە بادن-ڤورتیمبێرگ بە
بەراورد لە هەر شوێنێکى تر لە ئەڵمانیا.
ژێرخانی ئابورى بادن-ڤورتیمبێرگ هەمەجۆرە ،یەکێک لە پایە سەرەکیەکانى کەرتى مۆبایلە
جگە لە کەرتى ئۆتۆمۆبیل و کەرتى بۆشاى ئاسمانى.گۆڕانى بەردەوام لە بوارى گواستنەوەى
کارەبایى ڕۆڵێکى گەورەو گرنگ دەبینێت ،یەکێکێکى تر لە کەرتە گرنگەکان کەرتى
ئەندازیارى میکانیکە ،یەک لە سێ ى هەر مەکینەیەک لە ئەڵمانیا لە کارگە سەرکەوتوەکانى
باندن -ڤۆرتیمبێرگ دروست دەکرێت هەر وەک کارگەکانى ( )Festo, Trumpf, Voithوە
زۆرى تریش.
کۆمپانیا گەورەکانى وەک HP, IBM, SAPبە سێهەم سەرەکیترین بەشى ئابوورى
دەنوێنن لەب وارى تەکنەلۆژیاى پەیوەندى و زانیارى  .کەرتى تەندروستى بە پلەى چوارەم
دێت ،بە گشتى بارودۆخى هەرێمەکەمان زۆر مژدە بەخشە ،لەسەر ئاستى جیهانى کۆمپانیا
بەناوبانگەکانى وەک  Aesculap ,Karl storz ,Paul Hartmannلە ماڵى خۆیانن لە
بادن-ڤورتیمبێرگ.

یەک شوێن و  1000خاڵی هێز

تەکنەلۆژیاى ژینگەو سەرچاوەى ووزەى تازەبووە وە ڕێگەمانە بۆ گەشەکردنى ئابوورى مان
لە داهاتوودا .بۆ ئەمەش  % 25بەرهەمە ژینگە پارێزەکان لە ئەڵمانیا لە بادن-ڤورتیمبێرگ
دروست دەکرێت.

ڕووبەر 35741 :کم %10 . 2ئەڵمانیا
ژمارەى دانیشتوان 10,6 :ملیۆن %13.ئەڵمانیا
شارەکان :شتوتگارت ،مانهایم،کارلسروە،فرای بورگ،هایدل
بورگ،هایلبۆرن ،ئولم ،پفۆرزهایم ،رۆیتلینگین

زیاتر لە  3700کۆمپانیاى بیانى بڕیاریانداوە بێنە بادن-ڤورتیمبێرگ .هەرکەسێک بادن-
ڤورتیمبێرگ هەڵبژێردرێت بۆ وەبەرهێنانى کۆمپانیاکەى بە شێوەیەکى ڕاستەوخۆ سوود لە
گەشەى بەردەوامى بەکاربەرە پیشەسازیەکان دەکەن .
هەروەها بەهۆى پێشکەوتنى دروستکردنى پارچەى جیاواز و هەماهەنگى لەگەڵ ئەو
کۆمپانیایانەى لە هەمان کەرتن کاریگەرى گەورەى هەیە ،لە سەرو هەموو ئەمانەوە بەرزى
ئاستى کرێکارەکان فاکتەرێکى ترە.
بادن-ڤورتیمبێرگ نێودەوڵەتى یە و کراوەیە و لێ بردووشە.
لە  188دەوڵەتى جیاوازەوە خەڵکان بەشدارى داهێنان و جوانى کلتورەکەمان دەکەن .

ئابوورى
سەرجەمەی داهاتی گشتی  389ملیار یۆرۆ
 %14.6ئەڵمانیا
• سەرجەمەی داهاتی گشتی بۆ هەر هاوالَتیەک  36000یۆرۆ
• ناردنە دەرەوە  176ملیار یۆرۆ
• ڕێژەى ناردنە دەرەوە بۆ هەر هاوالَتیەک  16300یۆرۆ
• خەرجى بۆ توێژینەوەو داهێنان (لە %5.1 )2011ى
سەرجەمەی داهاتی گشتی (ئەڵمانیا )%2.9

بۆ هەر پرسیارێک دەربارەى بادن-ڤورتیمبێرگ وەک شوێنێک بۆ زانست و بەرهەم هێنان
(بادن-ڤورتیمبێرگ) ئینتەرناشنال ( )bw-iیەکەم شوێنە بۆ پەیوەندى کردن.
سەردانى سایتى  www.bw-i.de/enبۆ هەموو وردەکاریەکان دەربارەى هەلەکان بۆ
هەماهەنگى و وەبەرهێنان لە بادن-ڤورتیمبێرگ.

کەرتە پێشەنگەکان
•
•
•
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•
•
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ئەندازیارى  %30.5هەموو ئەڵمانیا لە ئەندازیارى
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ژوورى ئەندازیازیارانى بادن-ڤورتیمبێرگ
Baden-Württemberg Chamber of Engineers
Cooperation under public law

پەیوەندی

ژوورى ئەندازیارانى بادن-ڤورتیمبێرگ ( ) INGBWبریتیە لەو دەزگا فەرمیەى كە
نوێنەرایەتى ئەندازیاران دەكات لە هەموو بوارەكان لە بادن-ڤورتیمبێرگ.ئەم دەزگایە دەست
بەكار بوو لە  1990بە پێى یاسا وەك دەزگایەكى گشتى  .ژوورى ئەندازیاران بە پێى یاسا
دامەزراوە كە داکۆکی لە هەڵسوكەوتى ئیشكردن بكات.هەروەها بۆ پارێزگارى كردن لە
ناونیشانە پیشەیى یەكە بریتیە لە» ئەندازیارى سەرپەرشتیارى» كە هەروەك مۆرى جۆرى
وایە.

ژوورى ئەندازیازیارانى بادن-ڤورتیمبێرگ
دەزگایەك بە گوێرەى یاساى گشتى
ژوورى ئەندازیارانی هەرێمی بادن-
ڤورتیمبێرگ ،ئەڵمانیا
Ingenieurkammer
Baden-Württemberg

ئامانجە سەرەكیەكانمان بریتیە لە :
•
•
•
•
•

نوێنەرایەتى بەرژەوەندى ئەندازیاران لەسەر ئاستى سیاسى وەك نوێنەرێكى فەرمى.
دڵنیایى و پروپاگەندە كردن بۆ پیشەى ئەندازیارى و ناونیشانى پیشەى «ئەندازیارى
سەرپەرشتیارى» بۆ پارێزگارى كردنى خەڵك و ژینگە.
پێشكەشكردنى ئامۆژگارى و پاڵپشت بۆ دەسەالَت و دادگاكان لە ڕێگەى خوێندنەوەى
ووردو راپۆرتەكان.
تۆماركردنى ئەندامان و بوواری کارکردنیان لە لیستى تایبەتى دا بۆ پێشكەشكردنى
بیرۆكەیەكى گشتى لەسەر خزمەتگوزارى بۆ وەبەرهێنەرەكان و دەسەالَت و هەر الیەنێكى
تر كە خزمەتگوزارى بوێت.
باشكردنى ڕاهێنانى پیشەى و هەروەها ڕاهێنانى ئەندازیار

ئەندامانى ژوورى ئەندازیاران هەڵدەستن بە جۆرەها کار وەك دروستكردنى باڵەخانە
وئەندازیارى شارستانى و ئەندازیارى روپێوى و ئەندازیارى گەیاندن و وە هەروەها پاراستنى
ژینگە.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zellerstraße 26
D-70180 Stuttgart
تەلەفۆن+49)0(711-64971-0 :
فاکس+49)0(711-64971-55 :
ئیمەیلsander@ingbw.de :
ئینتەرنێتwww.ingbw.de :

زۆربەى زۆرى ئەندامان لە بوارى بیناكردن كار دەكەن.
ژوورى ئەندازیارانى بادن-ڤورتیمبێرگ پێك دێت لە  17پسپۆرى جیاواز:
ئەندازیارى شارستانى
ئەندازیارى گواستنەوە
ئەژماركردنى ئامارى/نەخشەى هێڵكارى
ئەندازیارى ژینگە
ئەندازیارى خزمەتى بینا
بنیاتنانى فیزیا
جیۆتەكنیك/كارى هەڵكەندن و ئەندازیارى بناغە
دروستكردنى وێستگە
بەڕێوەبردنى دروستكردنى بینا /بازرگانى بینا دروستكردن
ئەندازیارى زیندەیى
ئەندازیارى كیمیایى
ئەندازیارى كارەبا
بەڕێوەبردنى وزە
نەخشەى شار و دیمەنى سروشتى
تەكنەلۆژیاى ژینگە
ڕووپێوى
زانستى ژینگەی سروشتى و نەخشەكێشان
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نوێنەرەكان
ئەندازیار راینەر ڤولە
سەرۆكى ژوورى ئەندازیارانى
بادن-ڤورتیمبێرگ
پۆست :ئەندامی بدەستەی بەڕێوەببردن
لە  ،Wulle Lichti Walzئەندازیاری
ڕاوێژکار.
بوواری کارکردن :ڕاوێژکاری ،پالندانان
بوواری تایبەتمەندی :بنیاتنانی ئەندازیاری،
بۆژەنکردنەوەی باڵەخانە کۆنەکان ،بینا،
پالاندانان ،بڕوانامامە تەکنتکیەکان ،تەکنیک،
خۆپاراستن لە ئاگر ،بنیاتنان ،سەقف ،پیوانە
ئامارتیەکان

دانیاڵ زاندر
بەڕێوەبەرى جێ بەجێكار ژوورى ئەندازیارانى
بادن-ڤورتیمبێرگ
خوێندن :بڕوانامەى زانكۆ لە ڕامیاری و یاسا
شارەزایى کارکردن :ڕێكخەرى ڕاگەیاندن
بۆ دوو سیاسەتمەدار لە بادن-ڤورتیمبێرگ،
سەرۆكی نوێنەرایەتی ئؤفیس.

كارۆلین گرپاڤێنیتس
ووتەبێژى ژوورى ئەندازیارانى
بادن-ڤورتیمبێرگ
خوێندن :بڕوانامەى زانكۆ لە مێژوو و یاسا
شارەزایى لە بوارەكە:كاركردن بۆ ماوەیەكى
زۆر لە بوارى ڕاگەیاندن
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بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشناڵ  -دەزگایەك بۆ
هاوكارى ئابوورى و زانستى
پەیوەندی

بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشناڵ بریتیە لە خاڵێكى چاالك بۆ بە بازاڕكردن و بە جیهان
بالَوكردنەوە وە هەروەها پێشخستنى پیشەسازى و زانست و توێژینەوە لە بادن-ڤورتیمبێرگ لە
باشوورى ڕۆژئاواى ئەڵمانیا.

Baden-Württemberg
International
Agency for International
Economic and Scientific
Cooperation

ئامانجە سەرەكیەكانمان بریتیە لە :
•
•
•
•

توندكردنى پەیوەندى لە نێوان كۆمپانیا بیانیەكان و ناوخۆیى و دەزگاى توێژینەوەكان
توندكردنى پەیوەندى لە نێوان كۆمپانیا بیانیەكان و ناوخۆیى و دەزگاى توێژینەوەكان
پشتیوانى كردنى كۆمپانیاكانى بادن-ڤورتیمبێرگ وە هەروەها زانكۆكان و پەیمانگاكان،
توێژینەوە و بۆچوون بەرەو بازارى دەرەوە
بى وێنەیە بۆ كارو زانستى بۆ
شوێنێكى
دیارى كردنى شوێنى بادن-ڤورتیمبێرگ كە
َ
ئەوەى هانى سەرمایەداران بدەن كە لێرە وەبەرهێنان بكەن.ئەمە كۆمپانیاى تازە دەهێنێت و
ئەمانیش پێویستیان بە فەرمانبەرى پسپۆر دەبێت.

Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart
Germany
تەلەفۆن0049711227870 :
فاکس00497112278722 :
info@bw-i.de
www.bw-i.de

بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشناڵ خاڵى پەیوەندى كردنى یەكەمە  ،ئەگەر تۆ بە دواى پێگەیەك
دەگەڕێیت بۆ وەبەرهێنان یان دەتەوێت پەیوەندیەكى بازرگانى لەگەڵ بادن-ڤورتیمبێرگ
ببەستیت .زۆربەى جار بە باشترین شوێنى ئەڵمانیا دادەنرێت تەكنەلۆژیاى سەردەم،
بۆ زانیارى زیاتر سەردانى سایتى  www.bw-i.de/enبكە.

نوێنەرەكان
ئەندریاس پفیستەر
بەڕێوەبەرى هەرێمى ڕۆژهەالَتى ناوەراست و
توركیا لە بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشناڵ
بەڕێوەبەرى هەرێمى ڕۆژهەالَتى ناوەراست و
توركیا لە بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشناڵ
ماجستر لە كارگێرشى گشتى و بەڕێوەیردن
(زانكۆى كونستاندا و زانكۆى كومبلوتنس
مدرید)
• بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشناڵ 2006
• بەڕێوەبەرى هەرێمى ڕۆژهەالَتى ناوەراست
و باكوورى ئەفریقا و توركیا لە بادن-
ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشناڵ
• نوێنەر بۆ كەرتى تەكنەلۆژیاى پزیشكى ( بە
بازاركردن و وەبەرهێنانى ناوخۆ)
• بەڕێوەبەرى پرۆژەى کاروباری نێودەوڵەتی
لە بادن-ڤورتیمبێرگ ئینتەرناشناڵ

Germany
BadenWürttemberg
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BIT Consult GmbH

پەیوەندی
BIT Consult GmbH
Friolzheimer Str. 3
Stuttgart 70499
تەلەفۆن+49 )0(711 693308-36 :
فاکس+49 )0(711 693308-99 :
ئینتەرنێتwww.b-i-t-consult.de :
ئیمەیلinfo@b-i-t-consult.de :

نوێنەرەكان
کۆمپانیای سنورداری  BIT Consult GmbHلە سەرەتا پێکهاتبوو لە شەش كۆمپانیاى
بى وێنە دروست
ئەندازیارى لە بادن-ڤورتیمبێرگ و باڤاریا .ئامانجەكە ئەوەبوو كە پرۆژەى َ
بكرێت لە ئەڵمانیا و دەرەوەى ئەڵمانیا كە ڕەنگدانەوەى ئەو خزمەتانە بێت كە ئەم كۆمپانیایە
دەیكات.
کۆمپانیای سنورداری  BIT Consult GmbHخاوەنی چەندەها ساڵى ئەزمونە لە بوارى
جى بەجێكردنى پرۆژەكان لە بوارى ئاو و گواستنەوەو
ڕاوێژكارى و نەخشەكێشان و َ
ڕێگەوبان و ژینگە .ئەتوانیت باشترین پسپۆرەكان هەڵبژێریت بۆ پرۆژەكانى ،بۆ ئەم مەبەستە
کۆمپانیای سنورداری  BIT Consult GmbHئەتوانێت گرەنتى جۆرى بدات بە (كەفائە)
ى بەرز .سیستمى  ITلە شوێنە جیاوازەكانى بە بێ كەموكوڕى و هەموو تیمەكان بە یەكەوە
بەستراونەتەوە.
خزمەتگوزاریە جۆراوجۆرەكان پێكهاتون لە:
•
•
•
•
•
•

ڕێگەوبان و نەخشەكێشانى گواستنەوە
ئاوى زێراب و چارەسەر كردنى ئاوى زێراب
بە دەستهێنانى ئاوى خواردنەوە و ڕێگەدانان بۆ ئاوى باراناو
ئەندازیارى هایدرۆلیكى و هایدرۆلۆجى
سەالمەتى لە كاتى ئیشكردن و نەخشەكێشانى بە پێى سەالمەتى
گەڕان بەدواى شوێنى پیس و چارەسەر كردنى

خزمەتگوزاریەكانمان پێكهاتووە لە توێژینەوە و ڕووپێوى و هەموو قۆناغەكانى نەخشەكێشان
و تەندەر كردن و سەرپەرشتى ئیشەكان و ڕاوێژكارى و ڕاهێنانى فەرمانبەران.
ژمارەى فەرمانبەران 150 :فەرمانبەرى سەرەكى بەردەوام
خاوەنى پشكەكان 6 :ڕاوێژكارى ئەندازیارى
ئەزمونی کاركردن :زیاتر لە  40ساڵ
بەڕێوەبەرى گشتى :یۆرگ شڤارتسباخ

ئەندازیار ئەندریاس نوسباوم
ڕاوێژكار لە بوارى ئەندازیارى و سەالمەتى
تەندروستى
کۆمپانیای سنورداری BIT Consult
GmbH
ئەندام لە bw-engineers GmbH
شارەزاییە سەرەكیەكان :ڕاكێشانى ئاو و
چارەسەركردنى ئاوى پیس ،بەڕێوەبردنى ئاوى
باران ،خۆپاراستن لە ئاوى الفاو ،چارەسەرى
پاشماوە ،تێگەیشتنى تازەكردنەوە ماستەرپالن،
بەڕێوەبردنى پرۆژەكان
شارەزایی لە دەرەوەى ووالَت :كوردستان،
ئیتاڵیا (باشوورى تیرۆڵ) ،سویسرا ،ئوستوراڵیا،
نامیبیا.
ئەندازیار هێڵمت مانگۆلد
بەڕێوەبەرى پرۆژە ،ئەندازیارى ڕووپێوى
کۆمپانیای سنورداری BIT Consult
GmbH
ئەندام لە  bw-engineersشتوتگارت
کارى ئێستا :بەڕێوەبەرى پرۆژە
شارەزایى سەرەكى :ئەندازیارى ڕووپێوى
پێشكەوتوو لەگەڵ چەندەها ساڵ شارەزاى لە
بوارى ڕووپێوى بە پسپۆرى لە وێنەگرتن.
شارەزایى لە بوارى نەخشەكێشان و
بەڕێوەبردنى پرۆژە و پرۆژەى ژێرخانى
ئابوورى وەكو دووبارە نەخشەكێشانەوەى
ڕاكێشانى ئاوى پیس و ئاوى پاك ،پسپۆرى لە
نەخشەكێشان و ڕووپێوى زانستى و شارەزایى
ئیشكردن لە پرۆژەكانى ووالَتانى دەرەوە.
شارەزایى لە دەرەوەى ووالَت :نەمسا ،ڕووسیا،
ئیسپانیا ،كرواتیا ،تونس ،مەغریب ،ئەرجەنتین،
هندۆراس ،نیكاراگوا ،سلفادور
ئەندازیار یۆرگ شڤارتسباخ
ئەندازیارى ژێرخانى ئابوورى پێشكەوتوو
کۆمپانیای سنورداری BIT Consult
GmbH
ئەندام لە  bw-engineersشتوتگارت
شارەزایى سەرەكى:نەخشەكێشان بۆ ئاوى
باران و ئاوى خواردنەوە و ئاوى پیس و
تۆڕى ئاودانى كشتوكاڵى ،بەڕێوەبردنى
پرۆژە ،ووردبینى لە خەرجى و ئیشكردن،
نەخشەكێشانى ژێرخانى ئابوورى و ڕێكخستنى
گۆرانكاریەكان تێیدا.
شارەزایى لە دەرەوەى ووالَت:ئوستوراڵیا،
ئیمارات ،سعودیە.
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bw-engineers GmbH

پەیوەندی
bw-engineers GmbH
Obere Waldplätze 13
70569 Stuttgart
Germany
تەلەفۆن93 711 49+ :
484 150
فاکس485 150 93 711 +49 :
ئیمەیلinfo@bw-engineers.com :
ئینتەرنێتbw-engineers.com :

 bw engineersپێكهاتووە لە كۆمەڵێك ئەندازیارى ئەڵمانى زۆرباش ،كە هەڵدەستن بە
بەیەكگەیاندن ورێكخستنى چاالكى بازارى دەرەوە لەگەڵ كۆمپانیا ڕاوێژكاریە ئەڵمانیەكان لە
ژێر بەڕێوەبردنێكى دوو الیەنى.
ئەرکەکانیى :bw engineers
ئێمە كار هەناسەمانە هەروەها نەخشەكێشان ،ئێمە بۆ نەخشەى پسپۆرى پێشكەوتوو
لێ دەكات كە پێوەرە
دامەزراوین ،كارى بەڕێوەبردنى جۆرى ی بێ كەم و كورى وامان َ
ئەندازیارییە ئەڵمانیەكان بەكاربهێنین بۆ دەرەوەى ووالَت.
نەخشەكێشانى هەمە پسپۆرى و خۆنەویستى لە كارەكانماندا بۆ گەیشتن بە باشترین جۆرییەتى
بۆ بوكاربەرەكانمان وە گرەنتى كردنى ئیشەكانمان بە “Engineering Made in
 ”Germanyدەبەخشینە هەموو كڕیارەكان لە سەرتاسەرى جیهان .ئەم ئاست بەرزیە دەپێكین
بە ئاڵوگۆڕكردنى پسپۆرى جیاواز و لێپرسینەوەى بەردەوام بۆ گەیشتن بە وەاڵمە داهێنەرەكان.
ئەندامەكانى كۆمپانیای  Engineers bwزیاتر لە  800ئەندازیارو نەخشەكێشی
دامەزراندوە لەم بوارەنەدا:
•
•
•
•
•
•
•
•

بەڕێوەبردنى پرۆژەكان
ڕووپێوى و جیۆئینفۆرماتیكس
ئەندازیارى جیۆ تەكنیكەڵ
نەخشەكێشانى هەرێمى -گواستنەوەو ترافیك
ئاو و ژینگە
HVAC/MEP
ئەندازیارى بناغە
دیزاینى بیناسازى

نوێنەرەكان
دکتۆر تۆماس ئێرتل
بەرێوەبەرى  Engineers bwلە شتوتگارت
•
•
•
•

دبلۆم جیۆلۆجى – زانكۆى توبنگن ،1988
دكتۆرا لە زانكۆى شتوتگارت 1997
ئەندازیارى پرۆژە و بەرێوەبەرى پرۆژە لە
ڤیدیوا و 2005-uw 1988
بەرێوەبەرى كۆمپانیاى راوێژكارى تایبەتى
 ،2005 /11وە بەرێوەبەرى Engineers
 bwلە 8/2012
پرۆژەكانى بوارى تەكنەلۆژیاى ژینگە،
تازەكردنەوە برونفیڵد.

ئێمە بە تەواوەتى تواناى ئەنجامدانى پرۆژەى ئاڵۆزمان هەیە وەك بەرنامەى نەخشەى گشتى
هەروەها خوێندن و پسپۆرى بەرز و سیمالتسیۆن .ئەندازیارانى پلەبەرزى Engineers bw
شارەزایى دوورو درێژیان هەیە لە گشت ڕاوێژكارى و فێركردن دا.
 Engineers bwدامەزراوە لە  2008دا ،پشتیوانى بێوێنەى حكومەتى هەرێمی بادن-
ڤورتیمبێرگ لەگەڵ گەورەترین نوێنەرایەتى كردن ،ئیستا نوێنەرى گەورەترین و بە تواناترین
ڕاوێژكارى ئەندازیارین لە ئەڵمانیادا 23 .كۆمپانیای ئەندازیاری لە ئەنداماكانى Engineers
 bwكۆمپانیاى ماف پێدراون لە ژوورى ئەندازیارى ڕاوێژكارى لە بادن-ڤورتیمبێرگ.
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Gruner AG

پەیوەندی
Gruner AG
Gellertstrasse 55
CH-4020 Basel
تەلەفۆن61 61 317 61 +41 :
فاکس09 40 312 61 +41 :
ئیمەیلmail@gruner.ch :

کۆمپانیای سنورداری  Gruner AGپێشڕەوە لە بواری پالندان بۆ بینا ،پالندان بۆ ژینگە،
پالندان بۆ تەکنیکی ماڵ و پالندان بۆ وزە .بوواری چاالکیەکانی جگە لە خزمەتگوزاری
ئەندازیاری ئەمانش دەگرێتەوە پالندانی گشتی ،ئەرکەکانی ڕوێژکاری بینای بەرز ،لە
بوواری ژێرخاندا ،ڕوێژکاری سەالمەتی ،بەڕێوەبردنی پڕۆژەکا ،ئەرکەکانی کۆنتڕۆڵ کردن
دەگرێتەوە .ئەم گرووپە زیاتر لە  1000کارمەندی شارەزای هەیە .بە گوێرەی ئەرکەکان بۆ
کارکردن لە بەشەکانی هەر پڕۆژیەکدا تیمی ججیاواز دروست دەکرێت.
زانیاری کۆمپانیا
دامەزراوە :لە ساڵی  ، 1862لە  1970ەو کۆمپانیای سنوردار
تێکڕای فرۆشتن 115.4 2012 :فرانکی سویسری
ژمارەی کارمەندان 2013 :زیاتر لە 1000
کارمەندەکان %52 :ئەندازیاران ،ئەرسیتێکت و فیزیاناسەکان
لقەکانKöniz, Oberwil BL, Stein AG, Zürich:
کۆمپانیاکانی گروپەکە:
Berchtold + Eicher Bauingenieure AG, Zug, Böhringer AG,
Oberwil, Gruneko Schweiz AG, Basel, Gruner GmbH, Wien )A(,
Gruner Ingenieure AG, Brugg, Gruner International Ltd, Basel,
Gruner + Partner GmbH, Leipzig )D(, Gruner Peru S.A.C., Lima
)PE(, Gruner + Wepf In-genieure AG, St. Gallen, Gruner + Wepf
Ingenieure AG, Zürich, Kiwi Systemingenieure und Berater AG,
Dübendorf, Kiwi Investment & Consulting s.r.o., Prag )CZ(, Lüem
AG, Basel, Roschi + Partner AG, Köniz, Stucky SA, Renens,
Stucky Atlântico, Porto )PT(, Stucky Bal-kans d.o.o., Belgrad )RS(,
(Stucky Caucasus Ltd, Tiflis )GE(, Stucky Teknik Ltd, Ankara )TR
بوارەکانی کارکردن:
• ئاو ،هەڵکەندن و تونێل (لە ساڵی  1862ەوە)
• بنیا (لە ساڵی  1938ەوە)
• هاتوچۆ (لە ساڵی  1950ەوە)
• ئامێری وزە ،تەکنیکی باڵەخانە (لە ساڵی  1974ەوە)
• ئاسایش (لە ساڵی  1987ەوە)
• پالندانی گشتی (لە ساڵی  2000ەوە)
• بووارە تایبەتەکان
بڕوانامەی کوالیتی:
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(SN EN ISO 9001:2008 )1400444/A

نوێنەر
لوکا درێسینۆ
ئەندازیاری پڕۆژە ،خۆپاراستن لە ئاگر
کۆمپانیای سنورداری Gruner AG
خوێندن :ساڵی  2008بۆ  2012ئەندازیاری
خۆپاراستن و ئاسایش لە زانکۆی فورتڤاگن
خوێندنی زیاتر :بەڕێوەبردنی پڕۆژە لە
بەرنامەکانی یەکێتی ئەورپادا وە بەڕێوەبەری
پڕپژە لە دەزگایەکی پەرەپێدان لە کەمبۆدیا
ئەندامێتیVIB ،FDS-UserGroup :
شارەزای تایبەتی :ئەنجام دانی سیمالتسیۆنی بۆ
دوکەڵی ڕاستی

– Fichtner Engineering & Consulting
Worldwide
پەیوەندی
& Fichtner Engineering
Consulting
Sarweystraße 3
Stuttgart 70191
تەلەفۆن+49 )0( 711/8995-0 :
فاکس+49 )0( 711/8995-459 :
ئیمەیلinfo@fichtner.de :
www.fichtner.de
CONSULTING & IT

& WATER
INFRASTRCTURE

ENVIRONMENT

ENERGY

ئەم کۆمپانیا ئەندازیاری و ڕاوێژکاریە بە بارەگای سەرەکیەوە لە شتوتگارت ،کۆمپانیاکانی
هاوبەشەکانی ،لقەکانی و نوسینگەی پڕۆژەکانی لە هەموو کیشوەرەکاندا و لە زیاتر لە 100
واڵتی جیاوازدا کاری بنیاتنان و دوبارە نۆژەنکردنەوە و باشترکردن زانستی و تەکنیکی
ئامێرەکان دابینکردنی وزە و ئاوە وە سەڕەڕای ئاوەڕۆ و البردنی خاشاک.
زیاتر لە  1800کارمەندی خاوەن بڕوانامەی بەرز خەریکی کاری پالندانان ،ڕاوێژکاری،
تەکنەلۆژیای زانیاری بۆ پڕۆژەی ئاڵۆزی بوواری ژێرخانی ئابوری وەکو پالندان بۆ
وێستگەکانی وزە ،گواستنەوەی وزە ،وێستگەکانی دابەشکردن ووزە ،سیستەمەکانی
دابینکردنی ئاو ،البردنی ئاوەڕۆ و ئامێرەکانی مامەڵەکردن لەگەڵ خاشاک.
ئەم کۆمپانیایە لەسەرانسەری جیهاندا کاردەکات لەسەر چارەسەرەکانی بەکارهێنانی
سەرچاوەکانی وزەی خۆتازەکەرەوە ،کاردەکات لەسەر کۆنسێپتەکانی ئابووری وزە،
کۆنسێپتەکانی ئابووری خاشاک و ڕاوێژ پێویست دەدات سەبارەت بابەتەکانی پاراستنی
کەشوهەوا بەمەستی کەمکردنەوەی گازە زیانبەخشەکان .ئەندازیارەکان ،دەزگاکان و
ڕاوێژکارە ئابووریەکان کاردەکەن بۆ پەیمانگاکانی کەرتی گشتی ،بۆ بانکە نێودەوڵەتیەکانی
پەرەپێدان و بانکە بازرگانیەکان ،بۆ الیەکانی دابینکەر و بەڕێوەبەری خاشاک وە هەروەها بۆ
ئەندزیاری چڕی پیشەسازی.

ئەندازیار فلۆریان کیۆپفەر
بەڕێوەبەری کاروباری پەرەپێدان لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست

لەسەربناغەی ئەزمونەکانەکانمان ،کۆمپانیای  Fichtnerخزمەتگوزاری ڕاوێژکاری
پێشکەش بەو کۆمپانیاکانیش دەکات بۆ دابینکەر و بەڕێوەبەری خاشاک هەروەها ڕاوێژکاری
 .ITکۆمپانیای  Fichtnerلەڕێی ئەم ئاوێتەیە لە ڕاوێژکاری کۆمپانیاکان بۆ پالندانی تەکنیکی
و ڕاوێژکاری چارەسەری گونجاوی هەیە بۆ ئەنجامدانی پڕۆژە بەتواناکان.

پێشینە:
بەڕێوەبەری پڕۆژە وسەرۆکی تیمی پالندان
پڕۆژە و کۆنتڕۆڵ کردنی وزەی تازە
و بنیاتنانی کەرتی ئەندازیاری
خوێندن :دیپلۆم لە ئەندازیاریدا ،ئەندازیاری
سیڤیل ،زانکۆی شتوتگارت

نوێنەر
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id architekten yazici.yazici.verheyen
stuttgart und schwäbisch gmünd
پەیوەندی
id architekten
ئۆفیسی شتوتگارت
Büro Stuttgart
Reinsburgstrasse 128-1
Stuttgart 70197
تەلەفۆن0711- 50 530 799 :
فاکس0711- 50 530 798 :
stgt@id-architekten.de
www.id-architekten.de

 id architektenهاوکارێکە بۆ کەرتی گشتی ،پەرەپێدەری پڕۆژەکان ،وەبەهێنەکان ،کەرتی
تایبەت .دەتوانن سود لە تواناکانمان وەربرگن کە پێکهاتوە لە پێکهاتەیەکی بەرفراوان لە
خزمەتگوزارەکانی پالندانان و جێبەجێکردن بۆ کەرتی گشتی ،پڕۆژەی زۆر گەورە ،پڕۆژەی
بنیاتنانی بازرگانی ،بنیاتنان لە کەرتی کەلتوری و کەرتی نیشتەجێ بوون.
•
•
•
•
•

مامەڵەیەکەی لێپرسراوانە لەگەڵ سەرچاوەکانتان
پالنی روون و شەفاف
پەیوەندکردنی بەردەوام
مامەڵە کردن بە گوێرەی چارەسەرەکان
جێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی پالندان لە عەقاراتە بەنرخ و درێژخایەنەکان

ئێمە لەم بووارانەدا کاردەکەین:
• بنیاتنان لە کەرتی کەلتوری (قوتابخانە ،باخچەی ساوایان و کۆمەڵگای وەرزشی)
• بنیاتنان لە کەرتی گواستنەوەدا
• ڕاوێژکاری لە بنیاتنان شارستانیدا
• بنیاتنان لە بواری پیشەسازی و بازرگانی
• بنیاتنان لە کەرتی نیشتەجێ بوون
 شوقەی نهۆمی یەکەکانی نیشتەجێ بوون• نۆژەنکردنەوەی باڵەخانەکان
 id architektenکۆمپانیایەکە بە گوێرەی یاسای مەدەنی خاوەنەکەی هەردوو برا موستەفا و
سەبان یازیچی لەگەڵ میشێل ڤێرهەین .ئەم ئۆفیسە لە ساڵی  1992لەالیەن موستەفا یازیچیەوە
دامەزراوە .لە ساڵی  2002ەوە ئەم ئۆفیسە بەم شێوازە یاساییەی ئێستایە .لە ساڵی  2004دا
ئۆفیسیکی تر لە شتوتگارت کرایەوە .ئەزمونی بەدەستهاتووی هەر شەریکێک لە کارەکاندا
بۆ ئۆفیسە جیاوەزەکان بووە بە سەرچاوەی کاری هاوبەش .ئێمە گوژمەیەکی کۆمپلێت لە
خزمەتگوزاری دەبەخشینە خاوەنکارەکان .بووارەکانی کارکردن پێکهاتوە لە بنیاتنان لە
کەرتی نیشتەجێ بوون ،نیاتنان لە بواری بازرگانی ،کەلتوری ،هاتوچۆ تا دەگاتە پڕۆژەی
زۆر گەورە .لە دوو بارەگاوە تیمێکی بە توانا پڕۆژەکان لە بیرۆکەوە تاوەکو تەسلیم کردن بە
بەکارهێنەری جێبەجێ دەکەن.
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نوێنەر
ئەدازیاری ئارشیتێکت سەبان یازیچی
خزمەتگوزاریەکانی چاودێریکردنی پڕۆژەکان
لە الیەن  id architektenەوە،
جێبەجێ پڕۆژەکان بە جیاوازی قەبارەکانیانەوە
تەواو کردن و تەلسیم کردنی دوا پڕۆژە:
قوتابخانە تایبەتیەکانی  BiLلە شتوتگارت لە
سێپتەمبەری  ،2013خەرجیەکانی بنیتنان 24
میلیۆن یۆرۆ
خوێندن :زانکۆ لە بواری کارگێڕی و
ئارشیتکت
لە دایلبوو لە بایبورت/تورکیا ،کۆچ بۆ لۆراخ،
هەرێمی بادن-ڤورتیمبێرگ

NovaTec Consulting GmbH

پەیوەندی
NovaTec Consulting GmbH
Dieselstr. 18/1
Leinfelden-Echterdingen 70771
Germany
تەلەفۆن+49 711 220 40 700 :
www.novatec-gmbh.de

 NovaTecکۆمپانیایەکی ڕاوێکاریە بۆ بابەتی ستراتیژی  .ITوەزارەتەکان و
بەڕێوەبەرەیەتیەکان مەشقیان پێدەکرێت بۆ دانانی ماستەرپالنەکان بۆ  ،ITپێوانەکان و
ستاندارتەکانی  ،ITلە جێبەجێکردنی تەندەرەکانی بوواری  ،ITو بەڕیوەبردنیان و کۆنتڕۆڵ
کردنیان .هاوکاری بەردەوام لەگەڵ زانکۆکان و دەزگاکانی توێژینەوە گەرەنتی دانی
ئەزمونەکان بە کڕیارەکانمان هەورەکو دروست کردنی گروپی داهێنانەکان NovaTec .لە
ڕێی هاوکاری کردن لەگەڵ کڕیارەکان  ،لێکۆڵینەوەی ئامادە کردوە لە پێداویستیەکانی  ITو
قۆناغەکانی پالندانان و جێبەجێکردن ،سەرەڕای کارکردنی دڵنیا و بەڕێوەبردنی بەردەوامی.
نمونە بۆ سیستەمی سۆفتوێر بۆ حکومەتەکان و واڵتەکان وەکو فەرمانگەی تۆمارکردنی
خانوبەرە ،فەرمانگەی کاروباری نیشتەجێبوون ،سیستەمی کارگێڕی قەزیەکان بۆ پۆلیس،
گومرگ ،سیستەمی پاراستنی سنور ،سیستەمی فڕۆکەخانە ،سیستەمی شەمەندەفەر ،سیستەمی
هاتوچۆ و هتد..
دامەزراوە لە ساڵی 1993
ژمارەی کارمەندەکان180 :
بازاڕی مەبەست :سەرتاسەری جیهان ،بەتایبەتی ئەوروپا ،ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
پیشەسازی:
• ڕاوێژکاری تەکنەلۆژی
• ڕاوێژکاری ستراتیژی IT
• ماستەرپالنی IT

نوێنەرد
ئەندازیار ئەلبرێشت شتێبلەر
بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای سنورداری
NovaTec Consulting GmbH
بەرپرس بۆ بابەتەکانی:
ستراتیژی تەکنەلۆژی ڕاوێژکاری لە پڕۆژە
ستراتیژیەکاندا ،ماستەرپالن ،سیستەمی
سۆفتوێر ،ڕاوێژکاری ،پێداچوونەوە

خزمەتگوزاری:
•
•
•
•
•

ڕاوێژکاری ستراتیژی IT
ماستەرپالنی  ITبۆ حکومەتی ئەلەکترۆنی
سەنتەری زانیاریەکان
ئاسایش
Cloud Computing

بە گشتی ئەزمونی  ITلە هەموو بووارەکاندا:
• حکومەتی ئەلەکترۆنی
• فەرمانگەکان
بریکاری بازرگانی نمونەیی:
• حکومەتی ئەلەکترۆنی
• وەزارەتەکان ،پۆلیس ،گومرگ ،سوپا
• کۆمپانیاکانی کە پڕۆژەی هەستیار و ئاڵۆزی  ITیان هەیە
بەرپرس بۆ بابەتەکانی :ستراتیژی تەکنەلۆژی
ڕاوێژکاری لە پڕۆژە ستراتیژیەکاندا ،ماستەرپالن ،سیستەمی سۆفتوێر ،ڕاوێژکاری،
پێداچوونەوە
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str.ucture

پەیوەندی
str.ucture GmbH
Vaihinger Straße 157
Stuttgart 70567
تەلە فۆن+49)0( 711 935 716-53 :
مۆایل+49)0( 179 489 7090 :
www.str-ucture.com

كۆمپانایاى ئەندازیارى پەیوەستە بۆ پێشكەوتن و چارەسەرى ئاسان ،ئێمە پسپۆرین بە ڕێگەى
تایبەت بۆ ئەژماركردن و سیموالتسیۆن .خاڵى هێزى ئێمە لە گۆرین خوێندنەوەیەكى ئاڵۆزە
بۆ چارەسەرێكى تایبەتى لە نەخشەكێشاندا str.ucture ،كۆمپانیایەكە بۆ ڕاوێژكارى
ئەندازیارى تۆمار كراوە لە ژوورى ئەندازیارانى بادن-ڤورتیمبێرگ دا.
 str.uctureجەخت لەسەر نەخشەكێشان دەكاتەوە لە بناغەو پێكهاتەكان وە ئەركەكانیان
بەوپەڕى دڵسۆزى پێشكەش دەكەن وە بە كەمترین بەكارهێنانى كەرەستەكان و كەمترین
هیالكى دروستكردن .نەخشە ڕوون و ئاشكراكان و ئاسانەكان و نەخشەیەكى لۆژیك ئەم
ئامانجەیە بۆ بودەستهێنانى زۆر بە كەمترین هەوڵ و كەرەستە.
 str.uctureدەزانێت تواناى نەخشەى ئاسان و ئاشكرا (نەخشەیەك كێشی كەرەستەكانی كەم
بێت) چیە بۆ بەیەكەوە بەستنى پێویستى پەیكەری بینا و پێویستى ئیشكردن .بە هەمان شێوە
پێشخستنى كەرەستەى بەكارهاتوو و بەكارهێنانى شێوازى پێشكەوتوو گرنگى خۆى هەیە.
 str.uctureئاماژە بە كارى نەخشەكێشان دەدات و چارەسەرێكى بەجێ ى بۆ دادەنێت بۆ
ئیشە خاوەى هەمە پسپۆرى بۆ ئیشە دووبارەكان.
ڕاوێژكارى بەڕێوەبردن ،نەخشەكێشان ،پرۆژە بەرێوەبردن str.ucture :گورزەیەك
خزمەتگوزارى پێشكەش دەكات بە گرەنتى كردنى جىچ بەجێكردنى تەواو و پشتگیریەكى
پێشكەوتوو بۆ تەواو كردنى نەخشە كەم كێش (كێشى كەرەستەكانى كەمن)
سوود وەرگرە لەو شارەزاییەى ئێمە لە هەموو بوارەكان ،سوود وەرگرە لەو شارەزاییە
باوەڕپێكراوەى هەمانە ،دانانى بناغە و هەیكەل ى كەم كێش .نەخشەى پەیكەرى باڵەخانەى
ئاست بەرز .هەروەها پێشخستن و بەكارهێنانى كەرەستەى پێشكەوتوو بۆ دروستكردنى
پەیكەرى كێش كەم.
•
•
•
•

دیزاینى پەیكەرى بینا
دۆزینەوەى فۆرم (شێوە)
ئەژماركردن و بەكارهێنان بە باشترین جۆر ئەندازیارى بیناسازى
ئەندازیارى با (ڕەشەبا)
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نوێنەر
یولیان لینهادرد
بەرێوەبەری کارگێڕی str.ucture
•
•
•
•
•
•

خوێندنى ئەندازیارى پەیكەرى لە زانكۆى
شتوتگارت
دیزاینەرى پەیكەرى (هەیكەل) لەگەڵ
Rasch + Bradatsch
ئیشكردن لەگەڵ Knippers Helbig
Engineers
دكتۆرا لە زانكۆى شتوتگارت لە پەیمانگاى
پەیكەرى بینا و دیزاینى پەیكەرى()ITKE
وانەبێژ لە زانكۆى تەكنۆلۆژی لە ڤیننا
ئەندازیارى راوێژەر لە ژوورى ئەندازیارانى
بادن-ڤورتیمبێرگ.

Werner & Balci GmbH

پەیوەندی
Werner & Balci GmbH
Untere Beutau 31
Esslingen 73728
تەلەفۆن+49 711 2172830 :
فاکس+49 711 2172830 :
r.balci@balci.de
www.balci.de

ساڵی دامەزراندن1969 :
ژمارەی کارمەدەکان19 :
پڕۆژە لەم واڵتانەدا :ئەڵمانیا ،سوید ،ئینگلتەرا ،ڕۆمانیا ،تورکیا ،ئیماراتی عەرەبی یەکگرتوو،
چین ،فلیپین ،سینگاقور ،تایوان ،هیند
بوورەکانی کارکردن :باڵەخانە کارگێڕیەکان ،قوتابخانەو پەیمانگاکان ،نەخۆشخانەکان،
یەکەکانی نیشتەجێبوون ،یەکەکانی پیشەسازی ،ئەندازیاری تەندروستی ،کەناڵەکانی ئاو،
یەکەکانی چارەسەرکردنی ئاوەڕۆ ،ئەستێرەکانی ئاوی باران ،حاویکانی مادە کیمیاویەکان،
یەکەکانی گواستنەوە ،پردەکان ،سەقفە پانەکان ،هۆڵە گەورەکان بۆ پیشەسازی.
سەرجەمی بەرهەمەکان:
• خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری لە بواری ئەندازیاری سیڤیل
• ئەندازیاری هەیکەلی
• پالندانی هەیکەلی
• دەنگەکان
• ئەندازیاری فیزیای
ئامانجەکانی پێکەوەکارکردن:
• پالندانی هاوبەش
• ئەنجامدانی پڕۆژەکان بە شێوەی هاوبەش
• Joint Venture

نوێنەر
ئەندازیار رەمەزان بالچی
سەرۆکی جێبەجێکار
زمان:
ئەڵمانی ،ئینگلیزی ،تورکی ،فارسی ،ڕوسی

ڕێنماییەکان بۆ بریکارێکی نمونەی:
• کۆمپانیاکانی پالندان /کۆمپانیا ئەندازیاریەکان
• کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکانی بنیاتنان
• دەزگاکانی بەڵێندەری
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پرۆگرامى کۆنفرانس

شەممە  10ى تشرینى دووەم  2013-سەنتەر
ى ڕاهێنانى ئەوروپى هەولێر ()ETTC

02.30

تەکنەلۆژیاى زەوى پڕکردنەوە  ،ڕێکخستنى بە فیڕۆدان
دکتۆر ئۆماس ئێرتڵ
کۆمپانیای سنورداری bw-engineers GmbH

 09:00ى بەیانى قاوەخواردنی بەخێرهاتن

02.55

بەدیهینانی زیاتر لەگەڵ ئێمە -
بنیات نانی تایبەت
ئەندازیار یولیان لینهارد
کۆمپانیای سنورداری str.uctur GmbH

03.20

پشوو

03.35

بەڕێوەبردنی کەسی و نمونەی خۆپاراستن لە ئاگر
لوکا درێسینۆ
Gruner AG

04.00

ستراتیژی  ،ITماستەرپالنی  ،ITخزمەتگوزاری
ئەلەلکترۆنی بۆ حکومەت و دەزگاکان
ئەندازیار ئەلبرێشت شتێبلەر
کۆمپانیای سنورداری NovaTec Consulting GmbH

.p.m 06.30

کۆتایی وەرگرتن
“”Engineering made in Germany
ئەندازیار ڕاینەر ڤولە
بەڕێوەبەرى گشتی ژوورى ئەندازیارانى هەرێمی
بادن-ڤورتیمبێرگ
ئەلفرد سیمس-پرۆتس
کۆنسوڵی گشتی ئەڵمانی لە هەولێر بەڕیز

 09:30ى بەیانى وتەی بەخێرهاتن
ئەندازیار ڕاینەر ڤولە
سەرۆکى ژوورى ئەندازیاران بادن-ڤورتیمبێرگ
وتەی کردنەوەی کۆنفراسەکە
ڤۆڵکەر ڤیلدنەر
سەرۆکى ئۆفیسى پەیوەندى ئەڵمانى
لە ژوورى پیشەسازی و بازرگانى
« بادن-ڤورتیمبێرگ – شوێنێک بیرۆکەکان کار دەکەن
باشترین شوێن لە ناو دڵى ئەوروپا»
ئەندریاس پڤیستەر
بەڕێوەبەرى هەرێمى بۆ هەرێمى  MENAو تورکیای
بادن-ڤورتیمبێرگ ى ئینتەرناشنال ـە
پێشکەشکردنى پسپۆرەکان
 10:00ى بەیانى بە تایبەتى کردنى کەرتى ووزە
ئەندریاس فلۆریان کۆپفەر
کۆمپانیای سنورداری Fichtner GmbH&Co. KG
 10:35ى بەیانى دیزاینى ژێرخانی شارە پێشکەوتووەکان
ئەندازیار ئەندریاس نوسباوم
کۆمپانیای bit consult GmbH
11:00

پێشخستنى زەوى و دیزاینى رێگاوبان
ئەندازیار هێلموت مانگۆلد
کۆمپانیای سنورداری bit consult GmbH

11.25

پشوو

11.45

ئەندازیارى بناغە بۆ ژێرخان و باڵەخانە
ئەندازیار رەمەزان بالچى
کۆمپانیای سنورداری Werner&Balci GmbH

12.10

ماستەرپالن لە دیزاینى شارە پێشکەوتووەکان
ئەندازیار سابان یازیچى
کۆمپانیای id architekten
yazici.yazici.verheyen

12.35

بەڕێوەبردنى ئاو – پالنى ئاوى الفاو ،ئاودێرى
ئەندازیار یۆرگ شڤارتسباخ
کۆمپانیای سنورداری bit consult GmbH

01.00

نانخواردنى نیۆڕۆ
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دووشەممە  11ى تشرینى دووەم  2013-سەنتەرى
ڕاهێنانى ئەوروپى هەولێر ()ETTC
 09.30تا B2B talks 12.30
 12:30کۆتایی

