
ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا

 مدرییت آموزش حرفه ای

    
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 های تعویض ناپذیر و متاورس پرداخته خواهد شد.بررسی حوزه توکندر این دوره به طور اختصاصی به 

کنند، که این ارزش دارای حفظ می رمزارز های تعویض ناپذیر ارزش خود را به صورت نوعی ازتوکن

های کاربردی از آن در متاورس مالکیت معنوی برای کاربر بر روی شبکه بالکچین است و یکی از استفاده

های علمی تخیلی، اغلب به عنوان تکرار فرضی اورس در آینده پژوهی و داستانگیرد. متشکل می

شود که با استفاده از ابزار و فناوری اینترنت به عنوان یک دنیای مجازی واحد و جهانی توصیف می

AR/VR شود.تسهیل می 

تاثیرات پذیر، های تعویض ناو توکن هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مفاهیم مرتبط با متاورس

 یهاموارد استفاده از متاورس و توکن بررسی و های تعویض ناپذیر بر یکدیگرمتقابل متاورس و توکن

 می باشد. ریناپذ ضیتعو

 

  

 

 ساعت 4

 محتوی دوره  

 

 آموزشیدوره 

  متاورس و توکن های تعویض ناپذیر

(NFT & Metaverse) 

 

 

 مخاطبین:

و  یفن ران،کارشناسانیمد

افراد عالقه مند به حوزه 

 و اقتصاد نیبالکچ

 :پیش نیاز

 نیبالکچ یبا فناور هیاول ییآشنا

 :یادگیری  یارطراحی شده ب

 هاتوکن گریو تفاوت آن با انواع د ریناپذ ضیتوکن تعو 

 یو استانداردها ایمزا NFT 

 یکاربردها NFT 

 به لیقابل تبد موارد NFT 

 معامالت و انتقال یهاروش انواع NFT 

 یساز رهیذخ یفضا NFT 

 ZKP  و NFT 

 انواع NFT 

 در تیمالک مسئله NFT 

 گاهیجا NFT یواقع یایدر دن 

 انواع Verse 

  استفاده از متاورسموارد 

 رشد متاورس یاصل لیدال 
 گاهیجا NFT در متاورس 

 دهنده متاورس لیتشک یهاهیو ال ابزار  

 متقابل  راتیتاثNFT و متاورس 

 
 

 

 195خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک آدرس: 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:
 یکارشناس ارشد هوش مصنوع

 محقق بالکچین و رمزارزها

  اختصاصی

 ویژه بانک مرکزی

 سسات اعتباری غیر بانکیؤها و مبانک 

 
سسات اعتباری غیر بانکی ؤمها و مسئولین آموزش بانک شرایط ثبت نام:

برای  را سسه درخواست خودؤمی توانند از طریق مکاتبه با معاونت آموزشی م

 برگزاری این دوره آموزشی به صورت اختصاصی ارسال نمایند.

 نفر 15 حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره:

 نامه می باشد.شامل هزینه آموزشی و گواهی هزینه دوره

 ریال:  75,000,000 دوره کلهزینه 

  27892446-27892458 شماره تماس:

 22881640-41تلفن گویا: 

 846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

  

 آنالین


