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مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

»مالکیت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است«
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

کارگاه آموزشی آشنایی با بیت کوین و ارزهای دیجیتال

 اعتبار دهنده: Global Block Chain مدت)ساعت(:  20

معرفي دوره :
پول يكی از اساسی ترين عوامل در اقتصاد يک جامعه است كه ميزان آن تاثير كاماًل 
بارزی در اقتصاد، توليد، نرخ تورم و بيكاری داشته است. در قرن گذشته ارزهای 
مختلفی با پشتوانه طا و نقره پديد آمدند. در سالهای پايانی قرن بيستم بانكداری 
آنالين با تكيه بر ظهور اينترنت رواج يافت و امروز در پايان اين مسير با بيت كوين 
روبرو هستيم. اولين پول ديجيتال غيرمتمركز كه به منظور جلوگيری از ايجاد تورم 

و حفظ ارزش پول و دارايي مردم در مدت طوالنی ايجاد شده است.
تفاوت اصلی بيت كوين با ارزهای سنتی همين نامتمركز بودن آن است. بيت كوين 
روی يک پايگاه داده غيرمتمركز به نام بالك چين فعاليت می كند. در اين فناوری 
داده ها بين ميليونها كامپيوتر توزيع شده و هيج كس قادر به كنترل آنها نيست مگر 
اينكه مالک بيش از پنجاه و يک درصد از كل كامپيوترهای موجود در شبكه باشيد!

در اين دوره آموزشی از ابتدا هر آن چه برای ورود به بازار تجارت و سرمايه گذاری 
ارزهای ديجيتال الزم داريد را به شما به صورت عملی و به همراه مثال های ساده 
و كاربردی آموزش می دهيم. پس از اين دوره می توانيد با اطالعات كامل درباره 
ورود سرمايه خود به اين عرصه تصميم گيری نماييد و در خريد و فروش و تجارت 

ارزهای ديجيتال مانند بيت كوين اتريوم و ... كامال خودكفا شويد.

Bitcoin

مخاطبان دوره :
دانشجويان، كارشناسان، كارمندان

افراد دارای مشاغل آزاد و مديران شركت ها و كسانی كه قصد ورود به بازار های 
سرمايه را دارند.

پیش نیاز: آشنايی با مفاهيم پايه بالكچين

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     مجوز از اداره كل نظام مديريت امنيت اطالعات ) نما (

      سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور ) معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری سابق(
    شوراي عالي انفورماتيک  

    قابليت ترجمه وتاييد قوه قضاييه وامور خارجه
بهره گيري از اساتيد مجرب و تأييد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتیازات دوره :

  محتواي دوره :

مقذمه ای بر بالك چين •
مفاهيم كريپتوكرنسی •
بيتكوين چيست؟ •
كار بردهای بيت كوين در اقتصاد و بازارهای سرمايه •
معرفی مشهورترين آلت كوين ها به همراه پروتوكل های ارائه شده •
آموزش نحوه ساخت كيف پول ديجيتال •
نحوه خريد و فروش ارزهای ديجيتال •
پيش بينی و كاربردهای آينده ارزهای ديجيتال •
مقدمه ای بر استخراج بيت كوين و سابر ارزهای ديجيتال •

اهداف دوره :
مقدمه ايی بر تكنولوژی بالك چين.

بيت كوين و ساير ارزهای ديجيتال را چگونه تهيه و نگهداری كنيم ؟
ويژگی های بيت كوين

آموزش ساخت كيف پول ديجيتال برای ارزهای مختلف
بررسی پر پتانسيل ترين ارزهای ديجيتال 

آموزش ثبت نام در صرافی های انالين و خريد و فروش ارزهای ديجيتال 
نكات و تجربه های عملی مهم ثبت نام در صرافی های آنالين

فراگيران اين دوره كامال با فرايند خريد و فروش ارزهای ديجيتال آشنا خواهند شد 
و می توانند از اين طريق سرمايه گذاری و كسب درآمد كنيد


