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BLOCK CHAIN Overview 

 
 

 
 
 
 
 
 

 مقدمه

)بلوک(  Block( از دو کلمه Block chainبالک چین )
)زنجیره( ایجاد شده است. این فناوری در  Chainو 

می  به طور کلی هاست.ای از بلوکحقیقت زنجیره
بالک چین یک نوع سیستم ثبت اطالعات و  توان گفت

های دیگر گزارش است. تفاوت آن با سیستمگردش 
از این است که اطالعات ذخیره شده روی این نوع 

یان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته سیستم، م
شود و با استفاده از رمزنگاری امکان حذف و می

 دستکاری اطالعات ثبت شده تقریبا غیرممکن است.
در واقع به  (Block chain) فناوری بالک چین

دهد که به راحتی توزیع اطالعات دیجیتالی اجازه می
 توان، اما نمی شوند و به اشتراک گذاشته شوند

ها را کپی کرد. این فناوری در واقع ستون فقرات آن
این   .آیدنوع جدیدی از اینترنت به حساب می

فناوری برای اولین بار به طور گسترده در بیت کوین 
مورد استفاده قرار گرفته است؛ و رفته 

های باالی آن برای استفاده در دنیای پتانسیل رفته
 بالک چین .اقتصاد دیجیتالی آشکار گردیده است

(Block chain)  یک پایگاه داده توزیع شده از اسناد
ها یا رویدادهای دیجیتال است که حاصل از تراکنش

ریزی شود که نه تنها ای برنامهتواند به گونهمی
. نمایدها را ثبت های مالی، بلکه تمامی ارزشتراکنش

تواند این فناوری یک پلتفرم توزیع شده است که می
را از یک مکان به مکان دیگر و با امنیت باال اطالعات 

در واقع این سیستم دارای قدرت  منتقل نماید.
 .تبسیار باال در تنظیم خودکار اس

 اهداف دوره 
 BLOCKولیه ادر این دوره ی آموزشی با مغاهیم 

CHIAN آشنا خواهید شد: 

 مخاطبان دوره
این دوره برای تمامی افرادی کهه نقیهی در ارا،هه، 
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 سرفصل های دوره

1. What is Block chain? (What 
exactly is it?) 

 Technology Overview 

 History of Block chain 

 Block chain traits 

 Block chain types 

 Cryptocurrencies (Bitcoin) & 
Block chain 

2. Non-Technical Technology 
Overview (How does it work?) 

 Cryptography for Executives 

 Key Concepts  
- Public Ledgers 

 



 

  

 
 
 
 
 

  IT HOUSE  درباره ی
پس از  راهکار نوآوران فرتاکاطالعات  یمؤسسه فناور

کانهادا  NIS CERTسال همکاری موفق و مستمر شهرکت  7
بهه عنهوان  یمهیالد 2011با سازمان ههای ایرانهی، در سهال 

 نیهه( اSBU) کیکسههو و کههار اسههترات  یاز واحههدها یکههی
ظهههور  یپهها بههه عرصههه  NISICTبهها نههام تجههاری شههرکت، 
سههال پههس از همکههاری  8ایههن مجموعههه در طههی  گذاشههت.

سهازمان بهر تهر ایرانهی، از ابتهدای  200موفق  بها بهیش از 
میالدی با توجه به راه اندازی مراکز تخصصهی  2019سال 

کاری شبکه ی گسترده ای از شرکای معتبهر پییرفته با هم
داخلههی و بههین المللههی در طیهها وسههیعی از بهههروش ههها و 
استاندارد های بین المللی با هدف ارا،ه راهکار های جامع 
مدیریتی در حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیهت تجهاری خهود 

در  IT HOUSE)برنههد( را تغییههر داده  و از نیههان تجههاری 
 مات خهود اسهتفاده خواههد نمهود.حوزه ی محصوالت و خهد

 IT HOUSE  از جملههه  یمؤسسههات یانحصههار یا همکههاربهه
Quint  ،)هلند(NTT (، یرلند)اPOWER ACT  )مراکش(

انجمهههن جههههانی همچهههون  یتحهههت اعتبهههار مراجهههع جههههان
tmforum  ،آمریکاPCI Council  ،آمریکاISACA  ،آمریکا

AXELOS  انگلسهههتان قهههادر بهههه ارا،هههه خهههدمات در تهههزار
مهی  استاندارد های بین المللهی  بهه سهازمان ههای ایرانهی 

 باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   IT HOUSEبا تماس 
 

 آدرس:
 7واحد  6تهران، سهروردی شمالی،کوچه تهمتن، پالک 

 + 98( 0) 21 88731466                         تلفن:
 + 98( 0) 21 86031447                      فکس:

 www.it-house.me                              وبسایت:

 info@it-house.meایمیل:                                    
 
 

- Hashes, Block Hashes 
- Distributed & Peer to Peer 

Technologies 
- Digital Tokens 
- Smart Contracts 
- Bitcoin Mining 

 Authorization & 
Authentication 

 Security 

3. Benefits of Block chain (Why 
should anyone consider this?) 

 Benefits of Block chain – Myths 
& Facts  

- Value of Block chain 
- Value of Smart Contracts 
- Role & Value of Digital 

Tokens 
- Common misconceptions 

about Block chain 
- Limitations 

 Business value of block chain 

 Block chain promise 

4. Use Cases (Where and for what 
apps is it appropriate?) 

 When is it appropriate or not 
appropriate to use Block chain  

- Digital Wallets & Payment 
Systems 

- Money Transfers 
- Transaction Tracking & 

Management 
- Record Keeping 
- Asset Management 
- Financial Settlements 
- Securities Transactions 
- Contracts 

5. How does block chain work? 
 Traditional recordkeeping 

 Birth of block chain 

 How does a block chain get 
built 

 How does a block get built 

6. Adoption (Who is using it and 
for what?) 

 Who is using it and for what? 

 Financial Services Industry 

 Banking Industry 

 Securities & Trading Industry 

 Real Estate Industry 

 Education 

 Technology Industry 

 Legal Industry 

 Insurance 

 Healthcare 

 Supply Chain 

 Manufacturing 

 Retail 

 Governments 

7. Implementation (How do I get 
started?) 

 How do I get started?  
- Requirements Definition & 

Business Use Case 
- Proof of Concept 

Development 
- Tools & Technology 

Infrastructure 
- Deployment Strategy 

 Costs what does it cost to use 
this technology? 

8. Future of Block chain (What is 
its future?) 

 What is its future? 

 Industry by Industry Outlook 

 پیش نیازهای دوره

 امها نهدارد وجهود دوره نیها یبهرا یرسم ازین شیپ
 انش،یهرا از یحداقل درک ستیبا یم کنندگان شرکت
 را آنههها از یبانیپیههت و یکههاربر نحههوه و IT یههها شههبکه
 .بدانند

 تعداد شرکت کنندگان

 نفر 20الی  6

 درباره ی مدرک

 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
 اعطا خواهد شد IT HOUSE شرکت یسو از حضور

 


