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  ارزهاي ديجيتال و نحوه كسب درآمد دالري از آن 
  

       

  : سرفصل دوره      

 است؟  ييدوره شامل چه مهارت ها  نيا   - ١

به آنها  ها اشاره    ريمختص به خود است كه به اختصار در ز  ييفصل ها  ريل زشامل شش فصل است. و هر فصل شام  تاليجيد  يارزها   يمقدمات  دوره - ٢

 شده است: 

 تال يجيد  يبازار ارزها   هيپا  ميفصل اول : شناخت مفاه      - ٣

 …بازار و    نيكسب درآمد از ا  يروش ها  تال،يجيد  ي، كاربرد ارزها   نيبالك چ  ي، كاربردها    نيبالك چ  مفهوم - ٤

 تال يجيد  يبه بازار ارزها ورود    يفصل دوم :  روش ها      - ٥

ها، نقل    ي، كار با صراف  يكاربر  يپول ها و نحوه كار با آنها ، انجام معامالت، افتتاح حساب ها  فيانواع ك  تال،يجيد  يبه ارزها  الير  ليتبد  يها   روش - ٦

 فصل آموزش داده خواهد شد.  نيآن ها را در ا  يكه به صورت عمل  گرياز امور د  يار يو انتقال پول و بس

 تال يجيد  يفصل سوم : استخراج ارزها       - ٧

استفاده از نرم افزار ها و ابزارها، استفاده    ،يسودآور   يمختلف، بررس  ياستخراج، استخراج ارزها  يروش ها   تال،يجيد  يارزها  دياستخراج و تول  نديفرآ - ٨

 مختلف .  ياز سخت افزارها 

 ننس يفصل چهارم : آموزش كار با پلت فرم با      - ٩

، گزارشات    هيسرما  يكار با اهرم ها   ن،يوچرز،مارجيمختلف : اسپات،ف  يو آموزش كار با قسمت ها  ننسيدر اكسچنج با  ياربر ساخت پنل ك  يريفراگ - ١٠

 … و    تيكردن ورود و سطح امن  يمعامالت، دو مرحله ا   خچهيو تار

 يمقدمات  كاليتكن  ليو تحل  يفصل پنجم : معامله گر      - ١١

 ي و فروش پله ا  ديحد سود و ضرر ، خر  نيي، تع  كاتورهايكاركردن با اند  ، يروند، الگوها، كندل شناس  صيتشخ - ١٢

 ي موارد كاربرد   ريو سا   هيسرما  تيريفصل ششم : مد      - ١٣

 .گريد   يليو تحل  يموارد تجرب  يار يبازار و بس  يروانشناس  ،ي معامله گر  يدها ي ها و نبا  دي، با  هيسرما  تيريمد - ١٤

پنل    ديكه فراگرفته ا  يتيموارد امن  تيبا رعا  ننسيبا  يو در صراف  ديپول ها را بساز  فيخود انواع ك  يبرا   ديتوان  يدوره شما م  نياز گذراندن ا  پس - ١٥

    ديرا انجام ده   تاليجيد  ياستخراج ارزها   نيو همچن  هيبا اهرم سرما  وچزريو  معامالت اسپات و ف  ديكن  ليكرده ، تحل  جاديا  يكاربر 

    

      
  
  
  
  
  

  
 vizhegan.skills     vizhegan.mba.dba:  اينستاگرام   www.vibs.ir        :وب سايت       ٠٩١٦٠٠٧٧٠٣٣و    ٠٦١٣٣٣٧٠١٢٢ تماس: شماره هاي            

  يابان ميهن غربي، نبش ايدون،موسسه آموزش عالي آزاد ويژگان كيانپارس،خ : آدرس                                
  

  

  برنامه زماني كالس  پيشنياز  طول دوره(ماه)   كل   عملي  نظري  مهارت
شهريه كل 

  (تومان) دوره
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