
(کريپتوکارنسی) رايگان ارز ديجيتال آموزشی دوره  

 

نين آکادمی آفل به منظور افزايش آگاهی شما از ارز ديجيتال و همچ
ورود به دنيای کريپتوکارنسی، دوره رايگانی را به صورت غير 

حضوری در نظر گرفته است. در اين دوره شما می توانيد با 
ورود به بازار ارز صفرتا صد کريپتوکارنسی آشنا شويد و راه 

 ديجيتال را برای خود فراهم کنيد.

 
 کريپتوکارنسی چيست؟

 

ه کريپتو به معنای رمزنگاری و کارنسی ژکريپتوکارنسی از دو وا
به معنای پول يا ارز ديجيتال تشکيل شده است. در واقع می توان 



گفت کريپتوکارنسی نوعی پول ديجيتالی يا مجازی می باشد که در 
نگاری يا همان کريپتوگرافی استفاده شده است. يکی از آن از رمز

 معروف ترين کريپتوکارنسی ها، بيت کوين می باشد.
؟کرددر بازار ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) سرمايه گذاری  چگونه می توان  

 

اولين و مهمترين قانون در سرمايه گذاری بازار ارز ديجيتال 
 بنابراين بايد با ماهيت(کريپتوکارنسی) حفظ سرمايه می باشد. 

بازار اهميت  اين کريپتوکارنسی و همچنين موارد مهمی که در
.يددارد، آشنا شو  

 های يکی از راه های آشنايی با اين موارد، شرکت در دوره
ما شارز ديجيتال می باشد. آکادمی آفل اين امکان را برای ی آموزش

انيد در فراهم کرده است که به صورت غيرحضوری و رايگان بتو
دوره های آموزشی ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) شرکت کنيد و 

 مهارت های الزم جهت ورود به اين بازار را به دست آوريد.



 
رايگان ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) یسرفصل های دوره آموزش  

 
 آشنايی با معجزه اهرم در بازار کريپتوکارنسی 
  ارز ديجيتالآشنايی با راه های کسب درآمد در بازار 
 نحوه ورود به بازار ارز ديجيتال 
  ورود به بازار کريپتوکارنسیبا نحوه آشنايی 
 ويژگی های بازار کريپتوکارنسی 
 آشنايی با ماينينگ يا استخراج 
 معرفی انواع کيف پول 
 معرفی سايت های تحليل بنيادی ارز ديجيتال 
 آموزش تکنيک های نوسان گيری در بازار کريپتوکارنسی 

  ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) نياز داريم؟ یبه دوره آموزشچرا 

  



از آنجايی که کريپتوکارنسی يکی از موفق ترين ابزارهای 
ديجيتالی مبادله ای در بازار ارز ديجيتال می باشد، آموزش آن از 

  اهميت بااليی برخوردار است.

از داليل اهميت اين اين دوره و همچنين سرمايه گذاری در بازار 
  يپتوکارنسی می توان به موارد زير اشاره کرد:کر

 کارمزدهای بسيار کم خريد و فروش رمز ارز ديجيتال 
 گستردگی نوع و مقدار رمز ارزهای ديجيتال 
 امکان خريد و فروش با هر مقدار سرمايه دلخواه 
 نوسات باالی بازار ارز ديجيتال 
 فرصت های سود آوری باال و پايين 

 
  از پايان دوره آموزشی ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) سپمهارت های اکتسابی 

  



مهارت های اکتسابی افراد پس از گذراندن دوره غير حضوری و 
  رايگان ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) شامل موارد زير می شود:

  انتخاب صرافی های مورد اعتماد 

  

عده بسياری از افراد به دليل عدم توجه به اصول خريد و فروش 
زها، در بازارهای کريپتوکارنسی با ضررهای مالی مواجه رمز ار

می شوند. اما ما در اين دوره آموزشی تمامی تکنيک ها و 
 و قابل اعتماد بودن صرافی رانيت ترفندهای الزم جهت بررسی ام
ن اين دوره تمامی افراد می توانند برای شما بيان می کنيم. در پايا

سرمايه گذاری ارز  جهتبهترين و امن ترين صرافی ها را 
  يی و تشخيص دهند.ديجيتال شناسا

  سرمايه گذاری اصولی در بازار کريپتوکارنسی

  

د، تحت تاثير رنارزش رمز ارزها با توجه به نوساناتی که دا
عوامل مختلفی قرار می گيرند. سرمايه گذاری در بازار 

کريپتوکارنسی بايد به گونه ای باشد که در صورت نزول مقطعی 
  زش و قيمت کريپتوکارنسی، با ضررهای مالی رو به رو نشويد.ار

يکی از مهارت هايی که در اين دوره ها به شما آموزش داده می 
شود، نحوه سود آوری در خريد و فروش بيت کوين در بازار ارز 

 ديجيتال (کريپتوکارنسی) می باشد.  
  ارزها انتخاب کيف پول مناسب برای ذخيره رمز

  



نتخاب کيف پول مناسب برای ذخيره رمز ارزها يکی شناسايی و ا
از موارد مهم در بازار ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) بشمار می 

  رود.

عالوه بر انتخاب کيف پول مناسب، نحوه نگهداری و مراقبت از 
کيف پول نيز از مهارت های اکتسابی در پايان گذراندن اين دوره 

  آموزشی می باشد.
  ريپتوکارنسی هاآشنايی با انواع ک

  

از انواع کريپتوکارنسی ها می توان به به اليت کوين، بيت کوين، 
دوج کوين، اتريوم، کوينيه و ريپل اشاره کرد. آشنايی با اين موارد 

و ويژگی های آنها از ديگر مواردی می باشد که در اين دوره، 
  آموزش داده می شود.

  



  رای چه کسانی توصيه می شود؟دوره آموزشی ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) ب

 
 .افرادی که تمايل به کسب درآمد دالری و واقعی دارند 
  علم و دانش در زمينه بازار ارز افرادی که تمايل به فراگيری

 ديجيتال دارند.
  افرادی که رويای موفقيت در زمينه تريد و ماينينگ ارزهای

 ديجيتال را در سر دارند.
  برای هميشه با اصول تحليل ارز کسانی که تمايل دارند يک بار

 ديجيتال آشنا شوند.
  افرادی که سرمايه اندکی دارند و به يک شغل پر در آمد و آينده

 ساز فکر می کنند.
  فعالين بازارهای ارز ديجيتال که تمايل به آشنايی با تکنيک های

 بروز بازار ارز ديجيتال را دارند.
 اليت های معامله گری افراد عالقمند به تحليل های تکنيکال و فع

 هستند.
  جوانانی که پشتکار و انگيزه الزم برای تبديل شدن به يک

 معامله گر حرفه ای دارند.
 .کسانی که هيچ شناخت اوليه ای در رابطه با ارز ديجيتال ندارند 

  دوره آموزشی ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) برای چه کسانی توصيه نمی شود؟

 
  با روش های سنتی ثروتمند شوند.افرادی که تمايل دارند 
 .کسانی که عالقمند به کسب در آمد های ميليونی آنالين نيستند 



 راضی هستند و به بهبود وضعيت آينده  دافرادی که از درآمد خو
 خود فکر نمی کنند.

  افرادی که معتقدند با داشتن شانس و اقبال می توان در بازار
 ارز ديجيتال فعاليت کرد.

 ثرروتمند شدن در يک شب، فکر می کنند. افرادی که به 
  دوره آموزشی ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) چگونه برگزار می گردد؟

  

دوره آموزشی ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) به صورت آنالين و 
  غير حضوری توسط استاد آرين فوالد پنجه برگزار می شود. 

روش دريافت اين دوره آموزشی رايگان نيز به اين صورت می 
  ثبت نام، می توانيد اين دوره را مشاهده کنيد.باشد که شما پس از 

  
  هدف از برگزاری دوره آموزشی ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) چيست؟

  

بسياری از کاربران به دليل قيمت باالی دوره ها از آشنايی با بازار 
ف نظر می کنند. در نتيجه آکادمی آفل فرصتی رارز ديجيتال ص

تکرار نشدنی برای آشنايی با ارز ديجيتال (کريپتوکارنسی) فراهم 
کرده است تا تمامی افراد عالقمند به اين حوزه بتوانند از اين 

  .به صورت رايگان بهره مند شوندآموزش ها 

جهت کسب اطالعات بيشتر در زمينه دوره های آموزشی ارز 
  تباط باشيد.رل می توانيد با تيم پشتيبانی آکادمی آفل در اديجيتا



  

 


