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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 آموزشی دوره

 ”مفاهیم اولیه بالکچین، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال  ”

 
 

 

 ساعت 51 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 یس هیات مدیره شرکت الگوریتمی تحلیلگر امیدیرو  مدیرعامل شرکت دانش بنیان سوشیانت ؛محمد قاسمیآقای جناب  مدرس:

 مندانها و سایر عالقههمچنین سایر شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی مدیران و کارشناسان شرکت :دوره مخاطبان

 .نام نماینداقدام به ثبته زودتر با افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  32 :دورهظرفیت 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  3،022،222 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 3،231،222 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :اعضا شهریه

 30/20/00 شنبهسه روزتا  نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامکمیل ثبتت نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت دوره پایان در  :مدرک

 

وعده ایجاد بازده و کارایی بیشتر در  این انقالب. مان استزندگیچهارمین انقالب صنعتی به شدت در حال تغییر همه چیز حتی روش       

یک  شدآمیز باهای صنعت و نیز به حداکثر رساندن رفاه بشری را داده است. با این حال برای اینکه انقالب صنعتی چهارم موفقیتتمام بخش

وجود داشته باشد. زنجیره بلوکی )بالک چین( قلب چهارمین جانبه باید پروتکل پرداخت باز و فارغ از تقسیمات سیاسی و اعمال قدرت یک

 .زننده( بر اقتصاد و مفاهیم مالی موثر خواهم بودهم)بر انقالب صنعتی بوده و به طور چشمگیری

 هافصلسر ردیف

1 

باز چه  نرم افزارهای متن -آمدنش تاریخچه پول و بیت کوین و دالیل به وجود  : مفاهیم اولیه بالکچین، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

های وممفه -ها و رمزگشایی آنهانحوه کار بلوک -های بالکچینمفاهیم بالکچین و نحوه ثبت اطالعات در بلوک -افزارهایی هستند نرم

 امنیت و شفافیت در بالکچین به چه معناست-ها کلید خصوصی و کلید عمومی و تعاریف آنها در معامالت و تراکنش

2 

 -ها به ترتیب اولویت ترین کیف پولامن –ها نحوه اعتبارسنجی کیف پول -ها انواع کیف پول :های ارزهای رمزنگاری شدهکیف پول

رد های گرم و سکیف پول -امنیت کیف پول و کلید خصوصی  -آدرس عمومی یا کلید عمومی چیست؟  -مثالی از یک کیف پول فعال 

 هاها در کیف پولنحوه انجام تراکنش -ها معایب انواع کیف پول -

3 

مراحل شناخت یک اکسچنج معامالتی و اعتماد به  -ها انواع اکسچنج -ای های لحظهنحوه اطالع از قیمت :معامالت ارزهای دیجیتال

اطالعاتی همچون حجم بازار، آشنایی با  -ها و ارزهای دیجیتال دیگر توضیحات بیشتر در مورد آلتکوین -نحوه انجام معامله  -آن 

در  -ا هها در پلتفرمنحوه واریز و برداشت سکه -های معامالتی معرفی پلتفرم -ها به یکدیگر نحوه تبدیل کوین -ارزش معامالت و ... 

 نحوه احراز هویت -ها نحوه ایجاد سفارش در اکسچنج -انتخاب پلتفرم معامالتی به کدام پارامترها توجه کنیم؟ 

 مزایای اتریوم - اتریوم کالسیک - در اتریوم  GASمفهوم -تاریخچه اتریوم  :آشنایی با ارز دیجیتال اتریوم 4

5 

های روش - ICOماهیت  - آشنایی با مفاهیم سافت کپ و هاردکپ -؟ چیستICO  :گذاری در آنهاها و روش سرمایه  ICOآشنایی با 

های معتبر و بنچ ICOمعرفی  - گذارینحوه دریافت توکن و سرمایه - KYC/AML/Whitelistمفاهیم  - اسکم ICO شناخت

 ها مشکل دارندهایی که با ایرانی ICOچگونگی شناخت  - نحوه امتیازدهی به آنها
 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 32الی  50ساعت  25/52/00 شنبه 5

 32الی  50ساعت  20/52/00   شنبهسه 3

 32الی  50ساعت  20/52/00   شنبه 2

 32الی  50ساعت  55/52/00   شنبهسه 0

 32الی  50ساعت  51/52/00   شنبه 1


