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یتال  در این دوره تالش بر این است که با مفاهیم اصلی و کاربردی دارایی دیج
.و تکنولوژی بال کچین آشنا شوید

ود  این دوره برای سرمایه گذاران، عالقمندان به این حوزه و افرادی که قصد ور
.ود به دنیای بالکچین و بازار کریپتوکارنسی را دارند نیز مفید خواهد ب

 نیازی الزم نیستپیش جهت شرکت در این دوره آموزشی، هیچ.



تکنولوژی بالکچین و ارزهای دیجیتال

 دواسطه ظهور تکنولوژی بال کچین و دارایی دیجیتال، امروزه دنیا در نقطه تحول تراکنشهای مالی قرار داربه.

یجیتال و حال اینکه چه کسی تغییر را در آغوش میگیرد و چه کسی نه؟ افزایش ناگهانی ارزش بیت کوین و سایر ارزهای د
جود با توجه به روند مو. کاهش متعاقب آن، توجه جهان را به دارایی های د یجیتال به عنوان و سیله پرداخت معطوف کرد

مان به نظر میرسد تمرکززدایی، اعتماد، حریم شخصی و دموکراتیزه کردن معامالت مالی، همه موضوعاتی هستند که ز
.تحققشان فرا رسیده است

بحث دارایی به دنبال آن گرو ههای مختلف اجتماع بنا به نوع و حوزه تخصص و فعالیت خود نیاز به آَشنایی با موضوع پرذا ل
عالیت های های دیجیتال دارند تا بتوانند تشخیص دهند از کدامیک از بخشهای آن می توانند در راستای بهبود و توسعه ف

.  خود بهره ببرند

هستید اگر شما نیز جز عالقمندان به کسب دانش درباره فناوری بال کچین و بازار پر از جذابیت کریپتو کارنسی
ع آن پیشنهاد میشود قبل از ورود با اصول تئوری و عملی آن آشنا شوید تا امکان سودآوری خود را افزایش و به تب

.ریسک موجود در راه سرمایه گذاری خود را بشنا سید و آگاهانه آ نها را کاهش دهید 



:  دروس دوره 

ساعتدرسنام

10آشنایی با تکنولوژی بالکچین و متاورس

21تحلیل و معامله گری حرفه ای در بازار دارایی های رمز نگاری شده



 دیجیتالکسب مهارت و دانش کافی برای ورود به بازار دارایی های

یادگیری روشهای کسب درآمد از دارایی های دیجیتال

ارتقاء مهارت کسب و کار در بازار دارایی های دیجیتال

افزایش پتانسیل سود آوری از بازار دارایی های دیجیتال

تسلط به تعیین نقاط مناسب ورود به معامله بر اساس پرایس اکشن

تسلط به تعیین سطوح مربوط به حد سود و حد ضرر بر اساس پرایس اکشن

تسلط به مفاهیم مدیریت سرمایه و ریسک در معامله گری

آشنایی با اهداف و دامنه اکوسیستم دیفای

توانایی در ساخت کیف پول و اتصال آن به پلتفرمها

توانایی ساخت پرتفوی سودآور بر اساس دیفای

 شناخت بازارهای ایجاد و خرید و فروشNFT

 شناخت بازارهای بازاریابی برای فروشNFT

 شناخت بازارهای رتبه بندیNFT

 توانایی در ایجاد استیکینگNFT

شناخت پروژه های حوزه متاورس

ایجاد توانایی در تشخیص پروژه های متاورسی با قابلیت رشد



ر اتریوم  کاربری که فقط بیت کوین را به عنوان دارایی دارد چطور میتواند با محیط پروژه های دیفای که بر بست
.هستند، ارتباط برقرار کنند

نحوه کار با پروژه های دیفای به چه صورت است و برای شروع به چه مواردی نیاز است.

 های غیرمتمرکز چگونه استصرافی از صفر تا صد کار با.

آیا صنعت و یا پروژه های دیفای قابلیت گسترش بر روی سایر بالکچین ها را دارد

مزایای مهم دیفای چیست.

اهمیت قراردادهای هوشمند در دیفای چیست.

 هر آنچه که باید دربارهDAO بدانید.

 شاخصTotal Value Locked (TVL) در پروژه های دیفای چه مفهومی دارد.

چگونه میتوان با توجه به آشنایی کامل با پرایس اکشن معامله با ریسک کمتر انجام داد.

از کجا باید بررسی کرد که یک پروژه قابلیت سرمایه گذ ری را دارد.

با چه میزان سرمایه می توان به این بازار ورود کرد
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تخصصی تجارت در ارزهای دیجیتالدوره 

عتسا31: مدت زمان دوره

 21الی 18ساعت یکشنبه ها

 تومان6/950/000:  هزینه دوره



انجمن فارغ التحصیالن 
دانشگاه صنعتی شریف

دوره تجارت در ارزهای دیجیتال

دانشگاه صنعتی شریف ساختمان انجمن فارغ التحصیالن طبقه دوم

(021) 66085861-2

09918947168


