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 عنوان دوره 

 دوره جامع بالکچین 
 ن چی بالک   ه ی کسب و کار بر پ   جاد ی ات ا   نگ ی ن ی از معامالت رمزارز و ما 

 

 های دوره سرفصل 

 ساعت(   16)   مباحث کسب و کاریبخش اول: 
 ست؟یچ دیپول جد ست؟یچ نیفلسفه بالکچ 

o ست؟ یچ  نیبالکچ 

o به آن نگاه کرد؟  دیو چگونه با  ستیچ  پول 

o نیبا رمزارز و بالکچ  آموزش   

o آن    یها  تیمحدود/ایو مزا   نیتکویتراکنش ب  یاجرا  آموزش 

o یو خارج  یرانی ا  یرمزارز  یها   یصراف  آموزش   

o ومیو اتر  نیتکویولت ب  آموزش   

o استخراج رمزارز و نکات مربوط به استخرها   آموزش 

  ن یبالکچ یفناور ریتحت تاث یهاحوزه 

o خواهند گرفت؟  ریتاث  نیاز بالکچ  یعیچه صنا 

o هستند؟   تیدر حال فعال یعیصنا  چه  در  ها،استارتاپ   نیکدام 

o در هر حوزه به چه نحو است؟   هیو جذب سرما   یگذار  هیسرما  تیوضع 

 نیدر بالکچ وکاریکسب د یجد هایو مدل م یمفاه 

o اند؟¬ شده  رییدستخوش تغ  ،یفعل  یوکارکسب   یهامدل   ایآ 

o وکارهاست؟ در کسب   یماهو   راتییتغ  ۀبه منزل  دی جد  یهامدل   ایآ 

o ارزش کرد؟خلق    یمشتر   یبرا  دیچگونه با  د،یجد  یهامدل   در 

o نمود؟  جادیا  یمشارکت جمع  دیبا  چگونه 

 ن یبالکچ یمباحث حقوق 

o است؟   یمعامله رمزارزها قانون  ایآ 

o کشورها در حال وقوع است؟   ری در کشور ما و در سا  ییکردهایرو  چه 

o ًکرد؟  میحرکت خواه  یبه چه سمت  احتماال 

 ساعت(  20مباحث اقتصادی ): دومبخش 
 یا  یاقتصاد رمزارزCryptonomics  )... طراحی توکن تا تئوری بازی و( 

o بازار   یرمزارزها  نیجذابتر  یآموزش بررس 
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o یفن  یها   رساختیز  یبررس  آموزش 

o روند رشد   یبررس  آموزش 

o کنترل   یپروژه و ابزارها   تیهو  م،یت  یبررس  آموزش 

o مشارکت در    وهیشICOی منافع مال  افتیها و در 

o ی از ضرر مال  یریکالهبرداران و جلوگ  ییشناسا  وهیش 

o چرخاند؟   توان¬یم   یجهان   یرا در کدام بازارها   رمزارز 

o م؟ یو ثروت کسب کن  لیتبد  گریکدیآنها را به    چگونه 

o  حوزه کدامند؟   نیمناسب ا  یابزارها 

 یگذارهیجذاب سرما یحوزه ها  (DeFi, NFT, Storage, Smartchains ,… ). 

o  شده است؟  جادیدر رمزارزها ا  یریگچرا وام 

o چگونه است؟  یر یوام گ  یو ابزارها  طیشرا 

o وام بدهم؟  ای  رمی بگ  وام 

o وام چه کنم؟   با 

 ( یمال  گریخلق ثروت و مبادله ،ی مال گریل ی)تحل یرمزارز  گذاریهیسرما 

o در بازار رمزارزها   کالیتکن لیتحل  هیاصول اول 

o بورس و    یبازار رمزارزها با بازارها  کالیتکن  یو مسائل مهم در تفاوت اجرا   نکات.... 

o مناسب است؟   یخلق ثروت از استخراج ابر   چرا 

o م؟ یدهی از پورتفو را پوشش م  یاستخراج رمزارزها، چه بخش  با 

o وارد آنها شد؟   دیپلتفرمها مناسب است و چگونه با  کدام 

o برابر کسب سود کنم؟  نیبا اجاره آنها، چند  توانمی م  ایدارم آ  نریما  اگر 

 نگیدی تر تمیربات ها و الگور   

o کرد؟  استفاده  گرمعامله   یهااز ربات   دیچرا با 

o د؟ یربات ها مناسب هستند و چگونه به آنها وارد شو  کدام 

 ساعت(   8مباحث فنی و پلتفرمی ) :  سوم بخش 
 ی رساختیو ز یفن حاتیتوض 

o  ست؟یدر چ  ینیمختلف بالکچ  یهاتفاوت پلتفرم 

o رینظ  هااثبات   انواع  Proof Of Work  ،Proof of Stake  ،Proof of Authority  ست؟یو ... چ 

o بهتر است استفاده شود؟  یچه موضوعات  یبرا   هاکدام پلتفرم   از 

o یتوسعه درون سازمان  یبرا  ییهاپلتفرم   چه  (Private Blockchainمناسب است؟ ) 

  ی نیبالکچ افزارهایتوسعه نرم 

o م؟یچگونه آن را درک و اجرا کن  ست؟یچ  ومیاتر  نیبالکچ  یفناور  یمعمار 

o م؟یسیقرارداد هوشمند بنو  کی  چگونه 

o م؟یکن  عیقرارداد را اجرا و توز  چگونه 
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 :ریقــام از طـــنثبت

https://tihe.ac.ir/product/blockchain/  
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