
SOLIDWORKS EDUCATION
TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME  

İÇİN YENİLİKÇİ ÖĞRENME



GÜÇLÜ, KULLANIMI KOLAY, 
SEZGİSEL DENEYİM
SOLIDWORKS EDUCATION PROGRAMI İLE 
3D TASARIM VE DAHA FAZLASI
Günümüzün rekabetçi iş piyasasında, CAD uzmanları, yeni fikirler geliştirmek ve kariyerlerinde 
yükselmek için yalnızca tasarımla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda analiz ediyor, yenilik yapıyor, 
görselleştiriyor ve etkileşim kuruyorlar. SOLIDWORKS® Education Programı, gerçek dünyaya 
yönelik tasarımları anlama ve geliştirmeye imkan tanıyan güçlü, ilgi çekici ve uygulamalı bir 
yazılım sunuyor. Entegre 3D yazılımı, müfredatı ve dersleri; tasarım geliştirmeyi öğrenmeyi ve 
öğretmeyi kolaylaştırarak heyecan verici bir kullanım deneyimine imkan tanıyor. 

Öğrencilerinize kariyer avantajı sunun
SOLIDWORKS Education Programı, tek bir entegre, öğrenmesi kolay yazılım paketi içinde; 
mühendislik tasarımı, mekanik ve akış analizi, sürdürülebilir tasarım, elektrik tasarımı, 
dokümantasyon ve görselleştirme dahil olmak üzere kendini kanıtlamış araçlardan oluşan 
geniş bir set sunuyor.

Eğitmenler için – Özel müfredatlar ve yardımcı kaynaklarla, öğrencilerinizin daha iyi 
öğrenmesini sağlayın

Öğrenciler için – SOLIDWORKS'ün tasarım projelerini nasıl hızlandırdığına tanık olun

Araştırmacılar için – Keşfi hızlandırmak ve yeni performans seviyelerine ulaşmak için 
SOLIDWORKS'e güvenin

SOLIDWORKS Education Programı ile dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca mühendislik 
ve tasarım uzmanı tarafından kullanılan 3D geliştirme araçlarına erişebilirsiniz. SOLIDWORKS, 
mühendislerin ve tasarımcıların, tüm sektörlerin yenilikçi, yüksek kaliteli ürün taleplerini hem 
daha kısa sürede, hem de daha düşük maliyetlerle karşılamalarına yardımcı oluyor.

• Detaylandırılmış tasarımların konseptlerini geliştirin

• Tasarımları ve parçaları hassasiyetle belgelendirin

• Tasarım analizi ve doğrulamasını gerçekleştirin

• Proje sunumları için dinamik teknik resimler ve görselleştirmeler oluşturun

• Proje dosyalarını izlemek için ürün veri yönetimini kullanın



SOLIDWORKS  
EDUCATION
Bu geniş içerikli CAD ve mühendislik geliştirme öğretim aracı, 3D yazılımının yanı sıra, 
alıştırma ve etkileşimli kurs malzemelerinden oluşan zengin bir müfredat sunuyor. 
SOLIDWORKS Education; 3D mekanik CAD, tasarım doğrulama ve veri yönetimini öğretmek 
için kapsamlı bir kaynaktır. SOLIDWORKS eğitim ürünleri, dünyadaki en iyi mühendislik 
okullarının %80'inde kullanılıyor, öğrenci ve araştırmacılara neredeyse anında üretken 
olabilmeleri için işlevsellik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. 

SOLIDWORKS Education Programı'nın Sundukları

• SOLIDWORKS 3D Design

• SOLIDWORKS Simulation

• SOLIDWORKS Plastics

• SOLIDWORKS Electrical

• SOLIDWORKS MBD

• SOLIDWORKS Composer

• SOLIDWORKS Visualize

• SOLIDWORKS Apps for Kids

• Müfredat

• Student Edition

• Draftsight

• Student Access

• Sertifika

• Öğrenci Sponsorluğu

• Öğrenciler için MySolidWorks

Öğrenciler ve eğitmenler, SOLIDWORKS Education Programı sayesinde yeni 
fikirler geliştirmek, sorunları çözmek, ekip çalışması ve inovasyon gibi asıl 
önemli meselelere odaklanabiliyor.



SOLIDWORKS 3D DESIGN
SOLIDWORKS Premium; tasarım, analiz, hareket, tasarım doğrulama, gelişmiş tel ve boru 
tesisatı, tersine mühendislik ve çok daha fazlasını içeren kapsamlı 3D çözümleri sunuyor.

SOLIDWORKS Premium ile eksiksiz bir 3D tasarım çözümünün tüm 
avantajlarından faydalanın: 

• Eksiksiz olarak detaylı parçalar, montajlar ve üretim düzeyinde çizimler yaratın

• Zamana dayalı Hareket ve Doğrusal Statik analizi gibi zengin analiz özellikleriyle ürün 
performansını test edin

• Karmaşık montaj sorunlarını çözün ve Tolerans Yığılma analizi ve Maliyet Analizi ile 
üretilebilirliğin sağlanmasına yardımcı olun

• Gelişmiş Yüzey Yassılaştırma gibi araçlarla tasarım görevlerini basitleştirin

• Ana özellikleri analiz etmek ve saptamak için tersine mühendislikten faydalanın

• Baskı devre kartı (PCB) verilerini 3D modelinize hızla aktarın 

• Elektrik, boru ve tüp tasarımlarına yönelik doküman düzenleri 

• 3D tarama verileriyle çalışın



SOLIDWORKS SIMULATION
Hızlı ve kullanımı kolay SOLIDWORKS Simulation CAD'e yerleşik analiz çözümleri ile her 
mühendis ve tasarımcı, tasarım performansını analiz edebilir. Tasarım yaparken, performansı 
test etmek üzere, analiz tekniklerini hızlıca ve kolayca kullanabilirsiniz.

SOLIDWORKS Simulation Premium'un güçlü araçları, mühendislere ve tasarımcılara, kullanılan 
malzeme veya kullanım ortamından bağımsız olarak, güvenilirliği uygun maliyetli bir şekilde 
artırmaları için değerli bilgiler sunar. Tasarımlarınızı; doğrusal olmayan ve dinamik tepki, 
dinamik yükleme ve kompozit malzemeler açısından etkili bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 

SOLIDWORKS Sustainability, tasarımınıza sorunsuzca entegre edilmiş bir şekilde, tüm tasarımın 
çevresel etkilerinin tarama düzeyinde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini (LCA) sunar. LCA'yı 
doğrudan SOLIDWORKS 3D tasarım penceresi içinden yürütün. Kapsamlı araçlar şunları içerir: 

• Parça değerlendirmesi 

• Alternatif malzeme araştırması 

• Çevresel etki kontrol paneli 

• Hem parçaları hem de montajı değerlendirebilme özelliği 

Nakliye yöntemi ve mesafe, montaj enerjisi ve kullanım aşaması enerji tüketimi gibi parametreler 
kullanın. Geri dönüşümlü içerik seviyesi ve ürün ömrü sonu senaryoları gibi esnek girdiler, daha 
ayrıntılı değerlendirmelere olanak sağlar. Farklı tasarım çözümlerinin değişen kullanım ömürlerini 
kullanarak, zamana dayalı çevresel kıyaslamalar bile yapabilirsiniz.

SOLIDWORKS Simulation çözümleri 
şunları içerir:

DÜŞME TESTI ANALIZI 

FREKANS ANALIZI

SONLU ELEMAN ANALIZI

YAPISAL ANALIZ

TERMAL YAPISAL ANALIZ

TITREŞIM ANALIZI

DOĞRUSAL GERILIM ANALIZI 

PLASTIK VE KAUÇUK PARÇA ANALIZI

YORULMA ANALIZI





SOLIDWORKS PLASTICS
SOLIDWORKS Plastics ileri düzey CAE analizinin yanı sıra, kullanımı kolay enjeksiyon 
kalıplama analizini doğrudan plastik parça ve enjeksiyon kalıbı tasarımına dahil eder. 
Enjeksiyon kalıplama işlemi sırasında eritilmiş plastiğin akışını analiz ederek, parçalar ve 
kalıplardaki üretimle ilgili kusurları tahmin eder. Maliyetli yeniden kalıp hazırlamadan 
kaçınmak, parça kalitesini iyileştirmek ve pazarlama süresini hızlandırmak için tasarım 
sırasında üretilebilirliği hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Results Adviser, kullanıcının 
potansiyel problemleri tespit etmesine ve bunlardan kaçınmanın yollarını bulmasına yardımcı 
olan sorun giderme adımları ve pratik tasarım tavsiyeleri sunar. 

Öğrenmesi ve kullanımı kolay SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS CAD ortamına tamamen 
entegredir ve böylece biçim, uygunluk ve işlevi optimize ederken tasarımları analiz edebilir ve 
değiştirebilirsiniz.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
SOLIDWORKS Electrical çözümleri, SOLIDWORKS tasarım ve analiz portföyünün ayrılmaz 
parçalarıdır. Tutarlı, güçlü ve sezgisel elektrik tasarımı özellikleri, SOLIDWORKS ile tamamen 
entegredir. Mühendisler ve tasarımcılar entegre, yerleşik elektrik sistemleri tasarımlarını, 
tasarım sürecinin ilk aşamalarında oluşturabilir ve maliyeti artıran gereksiz tasarım 
düzeltmelerinden kaçınabilir.

SOLIDWORKS Electrical Professional, elektrik şeması işlevlerini; güçlü, sorunsuz, kullanımı 
kolay ve işbirliğine dayalı şema tasarım araçları paketi ve 3D modelleme özellikleriyle 
bir araya getirir. Elektrik şeması tasarım verilerini, çift yönlü ve gerçek zamanlı olarak bir 
makine veya başka bir ürünün elektrik ve mekanik tasarımını tek bir paketle destekleyen 
SOLIDWORKS 3D modeliyle entegre edebilirsiniz.

SOLIDWORKS içindeki CircuitWorks™ aracını kullanarak, elektrik CAD (ECAD) ve mekanik CAD 
(MCAD) tasarımcıları arasında verileri kolayca paylaşın. CircuitWorks, kullanıcıların elektrik 
tasarım verilerini paylaşmalarına, karşılaştırmalarına, güncellemelerine ve izlemelerine olanak 
sağlayarak elektrik-mekanik entegrasyon sorunlarını daha hızlı çözmelerine yardımcı olur.



SOLIDWORKS MBD
SOLIDWORKS MBD (Model Bazlı Tanımlama), geleneksel 2D çizimlerin yerine, üretim sürecinde 
doğrudan 3D olarak rehberlik eden, çizim kullanmayan entegre bir SOLIDWORKS çözümüdür. 

SOLIDWORKS MBD, sektör standardı dosya formatlarındaki (SOLIDWORKS dosyaları, 
eDrawings® ve 3D PDF gibi) 3D model verileri dahil olmak üzere, 3D ürün imalat bilgilerini (PMI) 
tanımlamanıza, düzenlemenize ve yayınlamanıza yardımcı olur. Üretim sürecine doğrudan 3D 
olarak rehberlik eder ve üretimi kolaylaştırmaya, döngü süresini kısaltmaya, hataları azaltmaya ve 
sektör standartlarıyla uyumluluk kazanmaya yardımcı olur.

• Ölçülendirmeler, toleranslar, model verileri, yüzey kaplaması, kaynak sembolleri, malzeme 
listesi, tablolar, notlar ve diğer detaylandırmalar gibi 3D PMI'ları tanımlayın

• 3D PMI ve 3D modellerini net, yapılandırılmış ve kolay arama yapılabilir bir şekilde 
düzenleyin

• Mühendislik çizimleri ve teklif talebi (RFQ) gibi birden çok çıktı ile Operasyon, Üretim, Kalite 
ve Satın Alma gibi birden çok grup için 3D çıktı şablonlarını özelleştirin

• 3D verileri ve PMI'ları, sektör standartlarına uygun 3D PDF ve eDrawings gibi formatlarda 
yayınlayın

• Askeri Standartlar gibi sektör standartlarını destekleyin

• Zaman kazanmak için 3D verilerini doğrudan paylaşın ve arşivleyin



SOLIDWORKS COMPOSER
SOLIDWORKS Composer™ 3D tasarımla tamamen ilişkili olan yüksek kaliteli grafik öğelerinizi 
hızlı bir biçimde oluşturmanıza ve güncellemenize olanak tanıyarak, mevcut 3D tasarım 
verilerini kolayca yeniden kullanmanızı sağlar. Kullanıcılar, ürün iletişimi ve teknik resimler 
için ürün geliştirmesine paralel bir biçimde düzenli olarak 2D ve 3D grafik içerik oluşturarak 
dokümantasyon süreçlerini basitleştirebilir ve pazara çıkış süresini kısaltabilir.

• Değişiklik durumunda grafik öğelerin otomatik olarak güncellenmesini sağlamak üzere, 
teknik iletişimi tasarım sürecinizle eşzamanlı hale getirin

• Tasarımın tamamlanmasını beklemek zorunda kalmak yerine, teknik iletişim öğelerinizi 
erken aşamalarda geliştirin ve güncel tutun

• Ürününüzü, üretiminden önce 2D ve 3D resimler ve etkileşimli animasyonlarla sunun

• Dil ve kültürden bağımsız olarak teknik iletişimi, üretim ve servis ekipleriniz, tedarikçileriniz 
ve müşterileriniz için daha görsel ve etkili hale getirerek çeviri ihtiyacını azaltın





SOLIDWORKS VISUALIZE 
SOLIDWORKS Visualize ürünleri sektör lideri işleme özelliklerini, tasarım odaklı özelliklerle bir 
araya getirerek kolay ve hızlı görsel içerik oluşturma imkanı sunar. Basit ve sezgisel arayüz, 
her türlü beceri düzeyinden kullanıcıların; gelişmiş 3D karar verme deneyimine sahip olmaları 
için zengin, fotoğraf kalitesinde içerikleri kolayca geliştirmelerini sağlar. SOLIDWORKS, 
Autodesk® Alias®, Rhino®, SketchUp® ve daha pek çok CAD formatını içe aktarın. Ardından her 
türlü zorlayıcı sahneyi ve mümkün olan en gerçekçi içerikleri oluşturun. 

İkna edici, gerçekçi filmler ve görüntüler oluşturup, ürününüzü birden fazla görsel arka 
planla sunup, ışıklandırmayı ve gelişmiş malzemeleri gerçek dünya koşullarına son derece 
yakın benzerlikte gösterirken işleme performansını ölçeklendirerek en yüksek beklentileri 
bile karşılayın. Kolaylıkla hareket ekleyin; 360 derece dönüşler oluşturun; kamera, malzeme, 
model, hatta güneş animasyonu gerçekleştirin. Değişiklikler, maksimum esneklik ve hız için 
gerçek zamanlı olarak görüntülenir. SOLIDWORKS CAD ile doğrudan bağlantılı SOLIDWORKS 
Visualize sayesinde, tamamen kusursuz iş akışı için "Canlı CAD Güncellemesi" özelliğini 
kullanarak modellerinizi otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

SOLIDWORKS APPS FOR KIDS
SOLIDWORKS Apps for Kids, 4 - 14 yaş arasındaki çocukları, hayal etmenin ve kendi fikirlerini 
tasarlamanın heyecanıyla buluşturuyor. Bir dizi uygulama, çocukların konsept oluşturabilmeleri, 
biçimlendirebilmeleri, tasarlayabilmeleri, geliştirebilmeleri ve düzenleyebilmeleri, daha sonra 
da bunu başkalarıyla paylaşabilmeleri için tasarım sürecini ufak araçlara bölüyor. 

Tablet ve diğer mobil cihazlarda kullanılabilen web tabanlı bir uygulama olan ve Shape It, 
Style It, Mech It, Capture It, Show it, Print It gibi bölümler içeren SOLIDWORKS Apps for 
Kids, çocukların ilham almalarına ve tasarımı hem eğlenceli hem heyecan verici bir şekilde 
öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Resim, Vasileios Thalassinos'un izniyle kullanılmıştır



İHTİYACIM OLAN SOLIDWORKS SÜRÜMÜ HANGİSİ?

TİCARİ
İŞLETME/
KURULUŞ

NİTELİKLİ
ARAŞTIRMA
KURULUŞU
 

YÜKLENİCİ ÇALIŞAN STAJYER ARAŞTIRMACI EĞİTMEN ÖĞRENCİ

NİTELİKLİ
EĞİTİM

KURUMU

İŞ

COMMERCIAL EDITION RESEARCH EDITION

ARAŞTIRMA

EDUCATION EDITION

SINIFTA ÖĞRENME

STUDENT EDITION

SINIF ÇALIŞMASI

SOLIDWORKS COMMERCIAL EDITION

SOLIDWORKS COMMERCIAL EDITION

SOLIDWORKS RESEARCH EDITION 

SOLIDWORKS EDUCATION EDITION 

SOLIDWORKS STUDENT EDITION 

Bir Ticari İşletme veya Kuruluş Çalışanıysanız........................................................................................................

Akademik Ortamda bir Ticari İşletme veya Kuruluş için Çalışıyorsanız......................................................................

Dış Kaynaklarca Finanse Edilen Bir Araştırma Yürütüyorsanız......................................................................................

SW Yazılımını Kişisel Öğrenim veya Akademik Amaçlı Kullanan Bir Öğrenci/Fakülte Üyesi iseniz.....................

Yazılımı Ödevlerinizi Tamamlamak için Kullanan Bir Öğrenciyseniz......................................................................

EĞER: İHTİYACINIZ OLAN:

SOLIDWORKS LİSANSLARI
Dünyanın en karmaşık tasarım problemlerini çözmek için en yeni SOLIDWORKS araçlarından faydalanın 
SOLIDWORKS lisansları; eğitim kurumlarının, araştırmacıların 
ve ticari kuruluşların ihtiyaçlarını etkili ve uygun maliyetli bir 
şekilde karşılar.

SOLIDWORKS Research lisansı, araştırmacılara, tüm dünyadaki 
kullanıcılarla iletişim halinde kalırken, en yeni SOLIDWORKS 
teknolojilerine erişme imkanı verir. Yayınlar, sektör tarafından 
finanse edilen projeler, fikri mülkiyet aktarımı ve patent 
uygulamalarıyla ilgili hiçbir kısıtlama yoktur ve eğitim 
filigranları içermez (çalışmanızı temiz bir şekilde sunmanıza 

imkan tanımak için). SOLIDWORKS Research Edition, piyasaya 
sürme tarihlerini takip ederek araç ve tasarımların sürekli 
güncel kalmasını sağlar.

İnfografikte; Education, Student, Research ve Commercial 
amaçlara yönelik kullanımlar için lisans gereklilikleri ve yazılım 
sürümleri gösterilmektedir. SOLIDWORKS Education Edition 
lisansı, yalnızca sınıf veya laboratuvarda eğitime yönelik 
kullanım için geçerlidir ve araştırmaya yönelik kullanımı 
kapsamaz.



MÜFREDAT
Eğitmenler, yeni nesil mühendislik ve tasarım yenilikçilerinin gelişiminde hayati bir role 
sahiptir ve biz de, SOLIDWORKS olarak onlara elimizden gelen her türlü yardımı sağlamak 
istiyoruz. Amacımız, yazılım ve dersleriyle birlikte, eksiksiz bir CAD öğretim aracı sunmaktır. 
SOLIDWORKS Education Edition 3D Tasarım ve Analizin Temelleri rehberi, öğrencilere 
mühendislik tasarım sürecine ilişkin temel düzeyde bilgi verir. Materyaller (derse bağlı olarak) 
pek çok dilde sunulmaktadır. Ayrıca, SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS 
Motion ve SOLIDWORKS Flow Simulation'da yüzlerce özet bilgi ve çevrimiçi öğretici 
bulunmaktadır.

STUDENT EDITION
SOLIDWORKS becerileriyle öğrenciler mühendislik veya endüstriyel tasarım iş piyasalarında 
önemli bir avantaja sahip olur. Kullanımı kolay SOLIDWORKS Student Edition, öğrencilerin 
sınıf dışındaki becerilerini geliştirmelerine olanak tanır ve daha iyi ürün tasarlamalarını sağlar.

• SOLIDWORKS Student Edition; SOLIDWORKS CAD, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS 
Plastics, Animasyon özellikleri, Standartlar Kitaplığı, Fotoğraf gerçekliğinde işleme ve 
eDrawings'i kapsamaktadır

• Kapsamlı çevrimiçi belgeler ve öğreticiler

• Belirli yazılımlar için İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Geleneksel 
Çince, Basitleştirilmiş Çince, Lehçe, Korece, Çekçe, Brezilya Portekizcesi, Portekizce ve Rusça 
dahil olmak üzere dil seçenekleri

• 12 aylık kullanım lisansı

Kimler satın alabilir? 
SOLIDWORKS Student Edition, (diploma veren bir programa kaydını veya sertifika veren 
bir programa tam zamanlı kaydını teyit edebilen) lise öğrencileri ve diploma almak isteyen 
öğrenciler veya yazılımı kişisel öğrenim için ya da akademik amaçlarla kullanan tam zamanlı 
fakülte üyeleri tarafından kullanılabilir. Ticari ve kurumsal kullanımı yasaktır.

DRAFTSIGHT
DraftSight®, profesyonel CAD kullanıcılarının, öğrencilerin ve eğitmenlerin DWG dosyaları 
oluşturmasını, düzenlemesini ve görüntülemesini sağlayan ücretsiz*, bağımsız, profesyonel 
düzeyde bir 2D CAD ürünüdür. Bu sürüm Windows®, Mac® ve Linux platformlarında çalışır ve 
çevrimiçi topluluk desteği ve geniş eğitim kaynaklarına erişim sağlar. 

Daha fazla bilgi için 
www.solidworks.com/
educurriculum adresini 
ziyaret edin 

Daha fazla bilgi için 
www.solidworks.com/
studentedition adresini 
ziyaret edin

DraftSight'ı indirmek için 
www.DraftSight.com 
adresini ziyaret edin

SOLIDWORKS Student Edition yeniden satılamaz, devredilemez, kiralanamaz, değiştirilemez veya kopyalanamaz. 
Bu yazılımın lisans sözleşmesindeki şartların her türlü ihlali, yazılımı kullanma hakkını sona erdirecektir.

*İnternet bağlantısı ve aktivasyon gerekmektedir.

http://www.solidworks.com/educurriculum
http://www.solidworks.com/educurriculum
http://www.solidworks.com/studentedition
http://www.solidworks.com/studentedition
http://www.DraftSight.com


SINIF DIŞINDA STUDENT ACCESS
SOLIDWORKS Student Access ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde tasarım yapın
SOLIDWORKS Student Access Initiative, öğrencilerin sınıf veya laboratuvar dışındayken 
istedikleri zaman, istedikleri yerden SOLIDWORKS yazılımına bağlanmasını sağlar. 
SOLIDWORKS Education Edition'ın yenilikçi lisansı sayesinde, öğrenciler kampüste, evde ve 
hatta evden uzakta olsalar bile diledikleri yerden giriş yapabilirler.

Student Access Initiative'e katılan okullar, öğrencilerine uzaktan veya ders saatleri dışında 
ödevleri üzerinde çalışma imkanı tanıyarak; öğrencilerin kullanabileceği süreyi artırır, uzaktan 
öğrenimi destekler ve tesis dışı işbirliğini ve bağımsız çalışmayı mümkün kılar. 

Student Access lisansları ÜCRETSİZDİR. Gerekli şartları sağlayan tüm kurumlar, kampüs 
dışı kullanım için öğrencilerine lisans sağlayarak, laboratuvar kaynaklarından yer açılmasını 
sağlar ve öğrencilerine istedikleri yerden çalışma imkanı tanıyabilir. Student Access lisansları, 
bağımsız çalışma dersleri, uzaktan öğrenim programları ve transfer anlaşmalarını desteklemek 
için kullanılabilir. Bazı lisanslarda okul sunucusuna bağlanmak bile gerekmez.

Eğitmenler: Eğitmenler ev ödevi verebilir, derslere uzaktan hazırlanabilir, uzaktan öğrenim 
veya bağımsız çalışma öğrencileri için lisanslardan yararlanabilir, kendi sertifika sınavlarına 
hazırlanabilir ve SOLIDWORKS becerilerini okul tatillerinde geliştirebilirler.

Öğrenciler: Öğrenciler istedikleri yerden çalışabilir, ders saatleri dışında ödevlerini tamamlayabilir, 
bağımsız çalışma veya uzaktan öğrenim için lisanslardan yararlanabilir, üniversite programlarına 
katılabilir, sertifika sınavlarına hazırlanabilir kişisel portföyler oluşturabilir ve öğrenci yarışmalarında 
yer alabilirler. 

SERTİFİKA
SOLIDWORKS Certification öğrencilere, SOLIDWORKS 3D katı modelleme, tasarım kavramları 
ve sürdürülebilir tasarım deneyimlerinin yanı sıra profesyonel gelişime olan bağlılıklarını 
da kanıtlama imkanı tanır. SOLIDWORKS Certification programı öğrencilere, günümüzün 
rekabetçi iş piyasasında önemli bir avantaj sağlar. 

CSWA-Academic: Certified SOLIDWORKS Associate Academic, en az altı - dokuz aylık 
SOLIDWORKS deneyimi ve mühendislik, tasarım esasları ve uygulamalarına dair temel bilgisi 
olan öğrencilere yönelik bir sertifikasyondur.

CSWP-Academic: Certified SOLIDWORKS Professional Academic ileri becerileri ölçen 
sınavımızı başarıyla geçmiş kişilere yönelik bir sertifikasyondur.

CSDA: Certified Sustainable Design Associate, çevresel değerlendirmeler ve sürdürülebilir 
tasarımın ilkeleriyle ilgili bir anlayış geliştirdiklerini kanıtlamış kişilere yönelik bir 
sertifikasyondur.

CSWSA-FEA: Certified SOLIDWORKS Simulation Associate Finite Element Analysis, gerilim 
analizi ve Sonlu Eleman Yönteminin (FEM) ilkelerine ilişkin bir anlayış sergileyen, stajyerlik 
seviyesinde temel bilgi sahibi olanlara yönelik bir sertifikasyondur.

SOLIDWORKS Accredited Educator Sertifikası: SOLIDWORKS Accredited Educator 
sertifikası, eğitmenlerin sınıf içindeki teknik yetkinlik ve becerilerini gösteren bir mesleki 
gelişim yeterlilik belgesidir.

TECE: Technology Educator Competency Exam, SOLIDWORKS yazılımını kullanarak eğitim 
veren eğitmenlere yönelik bir sınavdır ve 3D CAD, analiz ve sürdürülebilir tasarım konusunda 
sınıf içindeki teknik yetkinliği belgeler.

Öğrenciler, okullarının SOLIDWORKS Akademik Sertifika Sağlayıcısı olması ve aboneliklerinin 
bulunması durumunda bu sınavlara ücretsiz olarak katılabilirler. 

Daha fazla bilgi için 
www.solidworks.com/
educertification adresini 
ziyaret edin

Daha fazla bilgi için 
www.solidworks.com/
studentaccess adresini 
ziyaret edin

http://www.solidworks.com/educertification
http://www.solidworks.com/educertification
http://www.solidworks.com/studentaccess
http://www.solidworks.com/studentaccess


ÖĞRENCİ SPONSORLUĞU
İşverenler, SOLIDWORKS becerilerine sahip tasarımcılara ihtiyaç duymakta ve yaratıcı 
düşünen, kolayca işbirliği yapan, sorunları hızlı bir şekilde çözen ve değişikliklere çabuk 
ayak uydurabilen mühendisleri işe almak ister. Tasarım yarışmaları öğrencilerin bu becerileri 
geliştirmesine yardımcı olarak, iş hayatına hazırlar. 

Dassault Systèmes SolidWorks Corp. takımınıza sponsor olarak, SOLIDWORKS 3D CAD, 
SOLIDWORKS Electrical ve SOLIDWORKS Composer gibi kaynaklara erişim imkanı verebilir. 
SOLIDWORKS'ün sponsorluğunu yaptığı takımlar, aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli 
programlarda yarışabilir:

AUVSI: Association for Unmanned Vehicle Systems International (Uluslararası İnsansız Araç 
Sistemleri Birliği)

FIRST: For Inspiration and Recognition of Science and Technology (Bilim ve Teknolojinin 
Benimsenmesi ve Esin Kaynağı Olması Vakfı). SOLIDWORKS FIRST Robotics Regional 
Competition'da (Bölgesel Robotik Yarışması) yarışacak tüm takımlara sponsor olacaktır.

Formula SAE/Formula Student: Üniversiteliler arası otomotiv yarışmaları

MATE ROV: Marine Advanced Technology Education (Gelişmiş Denizcilik Teknolojisi 
Eğitimi): Amacı, denizcilik teknolojisinden faydalanarak STEM eğitimini popülerleştirmek ve 
geliştirmektir. 

ÖĞRENCİLER İÇİN MYSOLIDWORKS
MySolidWorks öğrencilere, SOLIDWORKS ile daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmalarını 
sağlayacak beceriler kazanmaları için yardımcı olur. Öğrenciler 400'ün üzerinde eğitim 
videosuna erişebilir ve kendi planlarına uygun bir şekilde, istedikleri zaman, istedikleri yerde 
ve istedikleri bir cihazdan SOLIDWORKS'ü öğrenebilirler. MySolidWorks ile öğrencilerin 
yapabilecekleri:

• Açıklamalar, videolar ve testler sunan bireysel öğrenme modüllerine erişim

• Soruları ve cevaplarını araştırma

• Kullanıcıların sunduğu ve tedarikçi onaylı parçalar, montajlar ve daha fazlasının 3D ve 2D 
CAD modellerini ücretsiz olarak indirme

• Tasarımları çevrimiçi depolama hizmetleri üzerinden paylaşma 

• Yakındaki güvenilir üreticilere ulaşma

Daha fazla bilgi için 
www.solidworks.com/
studentsponsorship 
adresini ziyaret edin

MySolidWorks'e 
katılmak için 
www.my.solidworks.com 
adresini ziyaret edin

http://www.solidworks.com/studentsponsorship
http://www.solidworks.com/studentsponsorship
http://www.my.solidworks.com


SOLIDWORKS EDU EKİBİNİZ
SOLIDWORKS EDU ekibi, yatırımınızı optimize ederken, eğitim hedeflerinize ulaşmanıza 
yardımcı olan programlar oluşturmak üzere sizinle ve yerel Yetkili Satıcınızla birlikte çalışır.

SOLIDWORKS Education hakkında daha fazla bilgi için www.solidworks.com/swedu_team 
adresini ziyaret edin

Çevrimiçi Kaynaklar
goEDU, SOLIDWORKS eğitim ürünlerinizle başarılı olmanıza yardımcı olacak materyalleri 
bulabileceğiniz yerdir. Kurulum kılavuzlarına, ürün açıklamalarına, destek bilgilerine ve daha 
fazlasına ulaşmak için ilgili web sitelerini ziyaret edin.

Student Access lisans desteği
www.solidworks.com/goEDU

Diğer sorular
www.solidworks.com/studentsupport

Öğrenci yardımı
studentsupport@3ds.com

Soru-Cevap forumları
http://forum.solidworks.com

3DEXPERIENCE platformumuz marka uygulamalarımızı desteklemekte, 12 sektöre hizmet 
vermekte ve zengin bir endüstri çözümü deneyimleri portföyü sunmaktadır. 
3DEXPERIENCE® Şirketi Dassault Systèmes, işletmelere ve kişilere sürdürülebilir yenilikler hayal etmeleri için sanal evrenler sunar. Şirketin dünya 
çapında lider çözümleri; ürünlerin tasarlanma, üretilme ve desteklenme biçimini değiştirmektedir. Dassault Systèmes’in işbirlikçi çözümleri, toplumsal 
yenilikçiliği teşvik ederek, gerçek dünyayı iyileştirmek için sanal dünyadaki imkanları genişletir. Grup, 140’tan fazla ülkede tüm sektörlerde her 
ölçekteki 210.000’den fazla müşteriye değer katar. Daha fazla bilgi için www.3ds.com/tr-tr adresini ziyaret edin.

Kuzey ve Güney Amerika
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA

Avrupa/Orta Doğu/Afrika
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay 
Cedex
France

Dassault Systemes İstanbul 
Inovasyon Teknoloji Limited 
Şirketi
+90 212 355 01 80
Solidworks.TR-info@3ds.com
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