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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 سمینار آموزشی

 "آشنایی و ورود به بازار رمز ارزها  "

 
 ساعت 6 مدت:

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

 گری و معامله گری بازار رمزارزها کارشناس ارشد تحلیل ؛ابراهیم سماویمحمدآقای جناب  مدرس:

 مهندسی برهان نوآوران آیندهدر شرکت 
 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*میکنندگان ناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت*برگزاری سمینار نفر؛  30 :سمینارظرفیت 
 ریال   000800،3،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  :آزاد شهریه

 ریال  000031،3،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  :اعضاءشهریه 

 30/06/74شنبه چهار 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:
 

اینترنت بوده و اگر استقبال جامعه نبود، این نوع های دیجیتالی( یک نوآوری برخاسته از گسترش ارزها )پولکوین و سایر رمزبیت     

رغم فراز و فرودهای مقطعی، به صورت کلی یک شدند. در حالی که سال به سال علیهای اولیه به فراموشی سپرده میارزها در سال

های برون مرزی، تراکنش ینهروند رو به رشدی را تجربه کرده اند و خواهند کرد. مزایایی همچون تسریع در انجام مبادالت، کاهش هز

ها و موضوعات نوین کوین و کاربردی شدن رمزارزهای مختلف در مسائل تامین مالی، ایدهگری مالی، نقش پررنگ بیتاسطهوحذف 

ارزها مانند کوین و دیگر رمزاست. در ادامه بازار رمزارزها متشکل از بیتنظیر جامعه از این وجوه فناورانه شدهدیگر، باعث استقبال کم

 است.گذاری به وجود آوردههای بسیار مناسب جهت معامله و سرمایهبازارهای سهام شکل گرفت و فرصت

 هاسرفصل

 معرفی اتریوم و قراردادهای هوشمند 6 چینای رمزارز و بالکمفاهیم پایه 1

 هاها و عوامل موثر بر ارزش آنICO 7 کوینمعرفی بیت 2

 هامفاهیم فورک و انواع آن 8 کوینمقایسه آن بیتهای پول و ویژگی 3

 مفهوم کیف پول و انواع آن 4
 های معروف و نحوه ورود به بازارمعرفی کوین 9

 استخراج رمزارزها و مفهوم استخر استخراج 5
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