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ت که داده این اس شود. نبوغ این پایگاهعنوان یک دفتر اطالعاتی توزیع شده، شناخته می( است که بهDatabase) یک پایگاه داده چینبالک

ه هیچ فرد یا سازمانی نیست. باین پایگاه داده متعلق  در واقع اعتماد کنید. ایسسهؤنیستید به هیچ مارد و شما مجبور مرکزی ند واسطهنیازی به 

طور عام غیرقابل یا به «اپذیرتغییرن» بر این، این پایگاه دادهی از آن اطالعات را دارند. عالوهاین اطالعات متعلق به همه افرادی است که یک کپ

 طور دائم وجود خواهد داشت.ساخته شده است تا زمانی که اینترنت هست، به. هر رکوردی که استبرگشت 

، بایر، هابر و ۱۹۹۲در سال  توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا توصیف شد ۱۹۹۱اولین کار روی زنجیره بلوک رمزنگاری شده امن در سال 

آوری عداد که چندین سند در یک بلوک جمرا به طراحی متصل ساختند، که باعث بهبود کارایی آن شده و اجازه می سازیدرخت درهم استورنتا

بندی توزیع شده استفاده و یک سرور زمان همتاشبکه همتابه شود از یکطور خودمختار مدیریت مییک پایگاه داده زنجیره بلوکی که به .شوند

 کند. می

عنوان اولین رمز ارز شروع به کوینبیت سال بعدمعرفی شد. یک ۲۰۰۸در سال  ساتوشی ناکاموتو اولین زنجیره بلوک توسط یک فرد ناشناس به نام

میلیارد  ۲۰۰بر این بازار بیش از سوی خود جلب کرده است. عالوههای بسیاری را بهنگاه، کوین با ارزش چند هزار دالری خودکار کرد. امروزه بیتبه

عنوان یک نوآوری با تمرکز بر این موضوع بهخانه  و توسعه فناوری دارد. گذاریسرمایهها در آینده آن میت ویژهدالری رمزارزها نشان از اه

 چین در کشور کمک کند.فراگیری و آموزش بالک به ،چینخالق و فعال در حوزه بالک گیری از توان افراددهنده ایده در تالش است با بهرهشتاب

 مقدمه

  

بنیادی  ر در ساختاری با تغییهای آتی در جهان خواهد بود. چرا که این فناورها در سالگذارترین فناوریبه عنوان یکی از تأثیر چینبالکفناوری 

چندان دور در ه ای نآینده ناوری درها و بسیاری از قراردادها شود. از این رو فراگیری این فتواند در آینده جایگزین پول، بانکمعامالت و ارزها می

 وجود آورد.هها بثیر شگرفی در رفتار مردم و حتی دولتتواند تأصورت موفقیت در جلب اعتماد عمومی می

ندگی فردی و های زشتواند در تمام بخانواع جدیدی از معامالت، ارتباطات و تعامل شکل بگیرد. این تغییرات می باعث خواهد شد چینبالک

مالی بدون  جام مبادالتراد، انگیری اینترنت اشیا در زندگی شخصی افکاریف وسیعی از تغییرات مانند بهتوان از طافتد. میاجتماعی افراد اتفاق بی

ها و ولتدبسیاری از  نابراینبر دنیا و حذف نهادهای مالی قدرتمند با استفاده از این فناوری، نام برد. سها در سرامحدودیت میان افراد و شرکت

انجام  چینبالکعه ای بر توسگسترده گذاریسرمایهچین های اخیر عالوه بر جدی گرفتن بالکبزرگ و کوچک در سراسر دنیا در سالهای شرکت

 اند.داده

 ن بذر توسعهآی مختلف هادر بخش گذاریسرمایهدر کسب مزیت رقابتی در دنیای آینده از امروز باید با  چینبالکبنابراین با توجه به اهمیت 

های ان حوزهگذارسرمایهبه  چینبالکخانه نوآوری در تالش است به سهم خود ضمن معرفی و آموزش  ،چین در کشور را کاشت. از این روبالک

 ها در این حوزه باشد. آن گذاریسرمایهیند آمختلف، تسهیل کننده فر
 

 بیان مسأله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
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 ها درگیری آنرفی جهتطداشته و از  گذاریسرمایهشود که توان و تمایل به هایی میطور کلی مخاطبین این دوره شامل تمامی افرادی و شرکتبه

 ایم.عنوان مخاطب هدف قرار دادههای زیر را بهبر نوآوری متمرکز باشد. بنابراین در این دوره گروه گذاریسرمایه

 هابانک 

 هاصندوق 

 گذاریسرمایههای شرکت 

 های کارگزاریشرکت 

 حقیقی بازارهای مالیگذاران سرمایه 

 مخاطبین دوره

  

 را به شرح زیر در نظر گرفته شده است: چینبالکدر حوزه  گذاریسرمایهطور کلی در این دوره سه بخش به

 خرید و فروش رمز ارزها 

  یچینبالکماینینگ و انجام سایر خدمات یک یا چند شبکه 

 چینبالککار در بستر وایجاد کسب 

وره براین این دکنند. بنا گذاریسرمایه چینبالکتوانند از این عمومیت استفاده کرده و در زمینه تخصصی خود در گذار میسرمایههای مختلف گروه

در هر  گذاریایهسرمها و تهدیدهای و کارکردهای آن و شناسایی تخصصی فرصت چینبالکدر دو بخش عمومی و تخصصی برای آشنایی با موضوع 

 معرفی شده، طراحی شده است. کدام از سه بخش

 چارچوب برگزاری دوره

 

 ارائه کننده پایان شروع عنوان برنامه  

 روز اول

مدرسه یو معرف ییخوشامدگو بیدگلیمهدی صداقت/ سعید اسالمی ۱۰ ۹   

یست؟چ چینبالک پور فرمصطفی نقی ۱3 ۱۰   

3۰:۱5 ۱4 پول بیدگلییسعید اسالم   

بازار رمز ارزها یلتحل  3۰:۱5  رضا شیرازی ۱7 

 روز دوم

 سعید خوشبخت ۱۱ ۹ ماینینگ

چینبالک یکاربردها  محمدرضا قدوسی ۱3 ۱۱ 

چینبالککار در بستر وکسب یجادا محمدرضا قدوسی مهدی صداقت/ ۱7 ۱4   


