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Αυκεντικά ςεμινάρια SolidWorks  

Εκπαίδευςθ SolidWorks Essentials το Φεβρουάριο 2016 ςτθν Κοηάνθ 

Περίοδοσ διεξαγωγισ:  

Δευτζρα 22 Φεβρουαρίου 15:00 – 21:00  

Σρίτθ 23 Φεβρουαρίου  15:00 – 21:00 

Σετάρτθ 24 Φεβρουαρίου 09:00 – 15:00 

Πζμπτθ 25 Φεβρουαρίου  15:00 – 21:00 

Παραςκευι 26 Φεβρουαρίου  15:00 – 21:00 

Εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ :  

Κεφάλαιο 1: Σο περιβάλλον εργαςίασ του SolidWorks (Basics and the User Interface) 
Κεφάλαιο 2: Ο ςχεδιαςμόσ (Introduction to Sketching) 
Κεφάλαιο 3: Μοντελοποίθςθ εξαρτθμάτων (Basic Part Modeling) 
Κεφάλαιο 4: υμμετρικότθτα και κωνικότθτα (Symmetry & Draft) 
Κεφάλαιο 5: Αντιγραφι (Patterning)  
Κεφάλαιο 6: Εξαρτιματα εκ περιςτροφισ (Revolved Features) 
Κεφάλαιο 7: Δθμιουργία κελφφουσ και νεφρων (Shelling & Ribs) 
Κεφάλαιο 8: Επεξεργαςία: Επιδιορκώςεισ (Editing: Repairs) 
Κεφάλαιο 9: Επεξεργαςία: χεδιαςτικζσ αλλαγζσ (Editing: Design Changes) 
Κεφάλαιο 10: Διαμόρφωςθ εξαρτθμάτων (Configurations) 
Κεφάλαιο 11: Χριςθ καταςκευαςτικών ςχεδίων (Using Drawings) 
Κεφάλαιο 12: Bottom-Up Assembly Modeling 
Κεφάλαιο 13: Χριςθ ςυναρμολογθμάτων (Using Assemblies) 

 
Πληροφορίες στο 210-3414408 και στο info@alfasolid.com 

Απευκφνεται : 

- τουσ ςχεδιαςτζσ (drafters) και μελετθτζσ ςχεδιαςτζσ (designers) τθσ βιομθχανίασ, για 
πολλά επαγγζλματα, οι οποίοι κζλουν να μάκουν και να αναβακμιςτοφν με το SolidWorks. 

- τουσ φοιτθτζσ οι οποίοι κζλουν ζνα ςθμαντικό εφόδιο για τισ ςπουδζσ τουσ και για τθν 
επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.   

- τουσ κακθγθτζσ οι οποίοι κζλουν να μάκουν το ευρφτατα διαδεδομζνο ςτθν Ελλθνικι και 
Παγκόςμια βιομθχανία SolidWorks. 
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Μαηί με τθ ςυμμετοχι ςασ ςτον κφκλο ςεμιναρίων ςασ παρζχεται το γνιςιο εγχειρίδιο τθσ 
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. 
 

Διάρκεια : 30 ώρεσ  - υμμετοχι : Ναι.  ΕΚΠΣΩΗ ςε  φοιτθτζσ και κακθγθτζσ. 

Οι φοιτθτζσ  κα ζχουν εντελώσ ΔΩΡΕΑΝ μια άδεια SolidWorks Educational Edition, (SDK) ! 
 
Παράλλθλα, ςασ ενθμερώνουμε ότι την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου θα γίνει ενημερωτικό  
σεμινάριο 4ωρών,  17:00-21:00, ςτο αμφικζατρο του ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
 
Εδώ δεν κα εκπαιδεφςουμε, παρά μόνο κα ςασ ενθμερώςουμε 
ςυνοπτικά για :  

 Σθν προςπάκεια και τα εργαλεία που διατίκενται ςτθν Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα 
από τθν Dassault Systèmes SolidWorks Corporation  

 Σισ  ζξι μεγάλεσ ενότθτεσ τεχνολογικών λφςεων SolidWorks για τθ βιομθχανία,  

 Σθν υποςτιριξθ τθσ τεχνικισ ομάδοσ AlfaSolid ςτθν Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και 
ςτθ βιομθχανία γενικότερα. 

 Σθν τεχνολογία Reverse Engineering & Inspection με τθν AlfaSolid και τουσ 
ςυνεργάτεσ τθσ, εταιρίεσ Solutionix & 3D Systems 

 

Για διλωςθ ςυμμετοχισ μόνο ςτθν 4ωρθ παρουςίαςθ, ςτείλτε μασ email ςτο 

info@alfasolid.com, αναφζροντασ ότι είναι για τθν παρουςίαςθ, ι καλζςτε μασ ςτο 210 

3414408. 
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