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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 سمینار آموزشی

 "شده رمزنگاری ارزهای و بالکچین"

 
 

 
 

 
 ساعت 8 مدت:

 30الی  06ماه؛ ساعت تیر 3 شنبهیک زمان: 

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

 انیفرهنگ دانشگاه کیالکترون تجارت تهیکم عضوو  رانیا نیبالکچ انجمن موسس عضو ؛رضا شیرازیآقای جناب   مدرس:

 های کارگزاری و نهادهای مالی؛مدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:

 ها و موسسات؛مدیران و کارشناسان سایر شرکت
 مندان به حضور در این سمینارتمامی عالقه 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت*برگزاری سمینار نفر؛  30 :سمینارظرفیت 
 ریال  000،021،0با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال  000004،0،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 03/08/74شنبه یک روز تا نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء سمینارکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در به شرکت سمینار پایان در مدرک:
 

     
شود نباشد. این امر سبب میتوان یافت که صحبت از ارزهای رمزنگاری شده در آن مطرح امروزه کمتر محفلی را می     

بدون دانش  جدیدی . از آنجاییکه ورود به هیچ بازارگذاری در این حوزه را در سر بپرورندشماری قصد سرمایهافراد بی

در این کارگاه آموزشی اطالعات مورد نیاز جهت ورود به این بازار مربوط به آن توصیه هیچ نهاد آموزش نیست لذا 

 .داده خواهد شدآموزش 

 هافصلسر

 ؟چیست تبادل 1

11 

 :کریپتوکارنسی از انتفاع روشهای انواع

 تجهیزات تفاوت ماینینگ)مفهوم استخراج، معرفی تجهیزات،

 (رمزارزها ماینینگ

 آمد وجودهب پول چرا 2

 داده پایگاه جدید نسل بالکچین معرفی 3

 (Trade)  مبادله مفهوم با آشنایی 12 بالکچین کاربردهای 4

 )فاندامنتال، تکنیکال(ی تحلیل روشها انواع معرفی 13 دیجیتال پول و رمزارزها ظهور 5

 امن مبادله اصلی کلید تکنیکال تحلیل 14 رمزپایه ارز اولین کوین بیت 6

 دارند حباب دیجیتال رمزهای آیا 15 دیجیتال مهم ارزهای سایر معرفی 7

 جهان مالی بازار آینده 16 دیجیتال ارزهای عرصه به ورود چگونگی 8

 پذیری(گذاری، سرمایه)سرمایه ها ICO و هوشمند قراردادهای 17 است؟ ممنوع بازار این آیا 9

 بالکچین فضای در هااستارتاپ جدید نسل معرفی 18 (حوزه این در مبادالت نحوه ،پول کیف با آشنایی) ؟کنیم شروع چگونه 11
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