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 برگزار می نماید (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 

  ساعت 73مدت دوره : 

 صادق صابریجناب آقای  :مدرس

 87:77الی  71:77شنبه ها از ساعت چهارو ساعت برگزاری دوره :  روز

 73/74/7477: شروع دوره

 باشد ریال می 7728772777شهریه دوره 

  درصد تخفیف برخوردار هستند(02 از )اعضا اتاق بازرگانی تهران

 : های آموزشیسرفصل
 بالکچین چیست 

 بیت کوین چیست 

 آشنایی با کیف پول و نحوه نگهداری رمزارزها 

  واریز و دریافت رمزارز به کیف پول دانشجویان به صورت عملی 

  رمزارزهاآشنایی با استخراج (Mining) 

 آشنایی با الیتنینگ و مزایای آن 

 آلت کوین چیست 

 معرفی رمزارز اوتریوم 

 آشنایی با مفهوم قرارداد هوشمند 

 روش های خرید و فروش رمزارز و مزایا و معایب هر روش 

 های ایرانی معرفی صرافی 

 نحوه ثبت تارگت خرید یا فروش و انجام معامالت 

 و فعالیت در آن  آشنایی با بازار مارجین 

 گر ساخت ربات معامله 

 و فعالیت در آن آشنایی با بازار فیوچرز 

  نحوه درآمدزایی از طریقStacking رمزارزها 

  آشنایی باDeFi 

 نحوه خرید و فروش NFT   ها 

  آشنایی با متاورس 

 نحوه شناسایی و دریافت Airdrop  ها 
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :               

 ......................................... مقطع تحصیلی :             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                  

 ................................................................................................آدرس : .....................................................................

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

 .........................................آدرس ایمیل : ................................................................................................................

    ...............................................................شماره عضویت / کارت بازرگانی: ............................................................

 ............................................تاریخ : ..........................................................  امضاء : .................................................

 

 

 جهت ثبت نام آنالین ی به سایتدر صورت عدم دسترس

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777841871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66721180بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 صفر تا صد درآمدزایی از طریق بالکچین و رمزارزهادوره آموزشی آنالین 
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