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  آموزشی دورهدومین  

                   "برای واحدهای تولیدی و خدماتی آنو کاربردهای  نیبا بالکچ ییآشنا"

 انجمن  غیرعضو/مدیران عامل محترم شرکت های عضو

 و احترام،با سالم 

درصورت برخورداری از توانایی ها و شاخص های الزم در حوزه  ،ظهور پدیده های جدید که توسط انسان خلق می شوندهمانگونه که استحضار دارید، 
تمامی جنبه های اجتماعی،  درد که ناین پتانسیل را دار، فناورانه با توجه به نوع و میزان اثرگذاری های می توانند بسیار اثرگذارباشند. پدیده، کارکرد

می باشند که در صورت عدم شناخت  و جدید د. بالکچین و رمزارزها از نوع فناوری های بنیادیننتغییراتی وسیع و عمیق بوجود آور ،اقتصادی، فرهنگی و...
طرفی با شناخت از نحوه  بوجود بیاورند. از بحران های بزرگی رامشکالت، عقب ماندگی و حتی می توانند  ،دقیق، منطقی و نحوه اثرگذاری در هر حوزه

در این  مند آنها بهره برد.ارزشاز مزایای  می توان ،استفاده و... نحوهدر مورد استفاده/عدم استفاده/ منطقی و بموقعو اخذ تصمیمات  عملکرد این فناوری ها

 نیبا بالکچ ییآشنا "دوره آموزشی دومین  ربردهای فناوری ارائه می شود.ابعاد و کابمنظور آشنایی با مفاهیم اصلی و جانبی این فناوری  ،یآموزشدوره 

شرکت های تولیدی صنعتی و معدنی و شرکت های تجاری و و کارشناسان برای مدیران  "خدماتی برای واحدهای تولیدی و آنو کاربردهای 

 :می شودبرگزار  05/06/1398 در تاریخساعت  8به مدت خدماتی، با محورهای ذیل 

 های دوره:سرفصل
 آشنایی با بالکچین -1
 اکوسیستم بالکچین -2
 تغییر در پارادایم ها -3
  رمز ارزها -4

 بررسی برخی سناریوهای ممکن -5

 فرصت ها و تهدیدهای بالکچین برای واحدهای تولیدی -6

 یکاربردهای بالکچین درحوزه های صنعتی، معدنی، تجاری و خدمات -7

 و بموقع مناسباستراتژی ها و رویکردهای بهره برداری  -8

جهت معرفی و حضور نماینده )نمایندگان( آن شرکت محترم، خواهشمند است دستور فرمایید، نسبت به تکمیل و ارسال فرم ذیل و واریز مبلغ 
 81083625شماره   ( در وجه انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن به حسابریال 3.000.000 اعضای فعال انجمن ریال ) 4،000،000

 IR 1805 4010(، )شبا1095شعبه استاد مطهری)کد پارسیانمختص همین حساب( نزد بانك  6221-0610-8000-4130)یا شماره کارت 

 .ارسال نمایند info.iranrd@gmail.com، یا ایمیل 89779941به نمابررافیش واریزی  فرم تکمیل شده وو اقدام (  2005 0836 0000 9581

 

   

 علی معصومی         

 دبیر انجمن          
   "و خدماتی واحدهای تولیدی و کاربردهای آن برای نیبا بالکچ ییآشنا "دوره آموزشیدومین فرم ثبت نام 

نام شرکت:                                                      نام و نام خانوادگی:  

 تلفن: سمت:

 :Email نمابر:

  

 


