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  داده های پایگاه و پشتیبانی مدیریتزمینه فعالیت : 
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 سایر شرکتها بعنوان مشاور و کار پاره وقت : بانک مسکن ، سایپا ، توسن، ایرانسل ، رایتل -

 

سال سابقه مستمر در حوزه پشتیبانی نرم افزارهای  17تجربیات شغلی اینجانب مشتمل بر  -

 ؛ مختلف،  سخت افزا های حوزه شبکه و دیتا سنتر ، پشتیبانی نرم افزار های کور بانک  

منجمله اینترنت بانک و انکداری مدرن سیستمهای گروه ب ایر زیرو سسوییچ های بانکی 

 باشد .پرداخت الکترونیک می

 

 ها ، RDBMSوسایر  بصورت تخصصی روی محصولات شرکت اوراکل 85اینجانب از سال  -

پایگاه داده اوراکل دارای تخصص  مدیریت شروع به کار و کسب تجربه نمودم و  بالخص روی

        هستم .

 

 Oracleدراین مدت با نسخه های رایج و انواع نرافزار های شرکت اوراکل منجمله     -

Database, Oracle BI, Oracle Golden gate و هم اکنون  تجربه کسب نموده

شرکت ، زیرساخت  و زیر مجوعه واحد RDBMS در تیمدارای مسئولیت   بعنوان مدیر فنی

 فناپ هستم.

 

 : ITدانش فنی در حوزه 

  , SQL Server , Oracle , MySQLپایگاه داده  معماری و پشتیبانی تخصص در -

PostgreSQL  

 نرم افزار های هوش تجاری اوراکل  تخصص در -



 تخصص در  انواع شبکه و سیستم عامل -

 javaو  net.آشنا با برنامه نویسی به زبانهای  -

 اشنایی با انواع نرم افزار های بانکی   -

 

 : و دستاوردها اقدامات

 

 Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server –کلاسترینگ سیستم عامل و پایگاه داده  -

 

 راه اندازی انواع رپلیکشن در انواع محیطها -

 

 مایگریشن دیتا بین دیتابیسهای همگون و ناهمگون -

 

 مدیریت داده های حجیم -

 

 پایگاه داده و کاربرانامنیت  -
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