
مباحث تدریسیعنوان جلسهمدرسمدتساعت شروعتاریخجلسه

1جلسه 
سه شنبه

1400/06/16
مبانی بالک چیندکتر صلواتی دقیقه15:0090

معرفی بالک چین
تابع هش

امضای دیجیتال
آدرس عمومی و کلید اختصاصی
هاردفورک ها و سافت فورک ها

2جلسه 
چهارشنبه

1400/06/17
مبانی رمزارزهاخانم عبادی دقیقه15:0090

ساز و کار اجماع در رمزارزها، مفهوم پشتوانه
تراکنش ها و بلوک ها در شبکه بیتکوین

3جلسه 
چهارشنبه

1400/06/17
مبانی قراردادهای هوشمندخانم عبادی دقیقه16:5090

انواع بالکچین ها
شبکه اتریوم و قراردادهای هوشمند

معرفی انواع توکن ها و کوین ها
کاربرد فناوری بالکچین و ارزهای دیجیتال در صنعت و تجارت 

بین الملل

برنامه نهایی دوره امیرکبیر اکسکوینو



4جلسه 
پنچشنبه

1400/06/18
آشنایی با بازار ارز دیجیتالمهندس نامجو دقیقه09:0090

آشنایی با اصطالحات بازار  و باید ها و نباید ها در معامالت 
معرفی روش های درآمدزایی از ارزهای دیجیتال
مقایسه بازار ارز دیجیتال با سایر بازارهای مالی 
نقشه راه برای یادگیری تبادل ارزهای دیجیتال

معرفی ارزهای دیجیتال مشهور و رایج
نحوه کسب اطالعات در مورد ارزهای جدید

نحوه کسب اطالعات درمورد اعتبار و ارزش ارزهای مختلف

5جلسه 
پنچشنبه

1400/06/18
کیف پولآقای وحید رثائی دقیقه10:5090

معرفی، کاربرد، 
انواع کیف پول، 

مقایسه کیف پول ها، 
آموزش ساخت حساب در کیف پول های مطرح داخلی و خارجی، 

امنیت و نگهداری از کیف پول، 
معرفی کیف پول در شبکه بیتکوین و اتریوم،

 آموزش نگهداری امن داده های مربوط به حساب ها



1کارگاه 
چهارشنبه

1400/06/24
آقای وحید رثائی دقیقه15:00120

طراحی کیف پول و حساب 
کاربری

6جلسه 
چهارشنبه

1400/06/24
صرافیآقای وحید رثائی دقیقه17:2090

معرفی صرافی های مطرح داخلی و خارجی، آموزش افتتاح حساب 
و

روش های دریافت و واریز وجه به صرافی ها، نکات استفاده از 
صرافی ها، حفظ

امنیت در صرافی ها، نکات امنیتی در تبادل ارزهای دیجیتال

7جلسه 
پنجشنبه

1400/06/25
معرفی تریدینگمهندس حجت زاده دقیقه09:0090

معرفی انواع روش های ترید کردن
شناسایی و تحلیل ریسک در ترید کردن به همراه اموزش مدیریت 

ریسک

8جلسه 
پنجشنبه

1400/06/25
مدیریت تریدمهندس حجت زاده دقیقه10:5090

مدیریت سود وزیان در ترید
پیش بینی قیمت های ارز دیجیتال 

تحلیل نهنگ های ارز دیجیتال



9جلسه 
جمعه

1400/06/26
آقای وحید رثائی دقیقه10:0090

تحلیل بازار ارز دیجیتال 
(تحلیل تکنیکال)

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

10جلسه 
چهارشنبه

1400/06/31
خانم عبادی دقیقه15:0090

تحلیل بازار ارز دیجیتال 
(تحلیل فاندامنتال)

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال
روش های شناسایی ارزهای دیجیتال معتبر و جلوگیری از 

کالهبرداری و خرید ارزهای نامعتبر

11جلسه 
چهارشنبه

1400/06/31
خانم عبادی دقیقه16:5090

تحلیل بازار ارز دیجیتال 
(تحلیل اخبار)

تحلیل خبر در بازار ارزهای دیجیتال و معرفی منابع خبری معتبر

12جلسه 
پنجشنبه

1400/07/1
روش های استخراج ارزمهندس عابدی دقیقه09:0090

معرفی ماینر و مفهوم استخراج
معرفی انواع روش های استخراج ارز دیجیتال



13جلسه 
پنجشنبه

1400/07/1
 دقیقه10:5090

آقای مجتبی 
پسنده

ماینیگ

بررسی استخرهای ماینینگ قانونی
بررسی )فرایند اماده سازی و راه اندازی فارم ماینینگ قانونی

زیرساخت های
برق موردنیاز برای ماینینگ قانونی،تحلیل هزینه های راه اندازی و 

نگهداری
(فارم ماینینگ قانونی

نحوه درامدزایی قانونی از طریق ماینینگ قانونی
نحوه محاسبه درامد ماینینگ قانونی

ارزیابی دستگاه های مختلف ماینینگ قانونی
نودها و انواع آن

14جلسه 
جمعه

1400/07/2
 دقیقه10:0090

آقای مجتبی 
پسنده

روانشناسی بازارروانشناسی بازار

15جلسه 
چهارشنبه
1400/07/7

فناوری بالک چینمهندس نامجو دقیقه15:0090

کاربرد فناوری بالک چین و ارز دیجیتال در کسب و کارهای 
مختلف 

معرفی کسب و کارها و پروژه های موفق بالک چینی 
ایده ها و مسائل باز در تکنولوژی بالک چین



16جلسه 
چهارشنبه
1400/07/7

مهندس نامجو دقیقه16:5090
فناوری بالک چین

(جلسه دوم  )

معرفی روش های مختلف برای پیاده سازی یک شبکه بالک 
چینی 

معرفی شبکه های معروف و پلتفرم های مختلف برای پیاده سازی 
یک کسب و کار بالک چینی

بخش های مختلف یک شبکه بالک چینی 

2کارگاه 
پنجشنبه

1400/07/8
ایجاد یک شبکه بالک چینمهندس نامجو دقیقه09:00120

3کارگاه 
پنجشنبه

1400/07/8
مهندس نامجو دقیقه11:20120

 اجرای یک شبکه بالک 
چین


