
 

 الهام جهانی

 

 

 سوابق تحصیلی 

 تحصیل در رشته مهندسی فناوری اطالعات در دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی 

 تحصیل در رشته مدیریت فناوری اطالعات گرایش منابع اطالعاتی 

 مدرک LPIC1  

  مدرکLPIC2  

  مدرکSSDNC 

 

 

 هاو مهارت توانایی 

  سیستم عامل های مدیریتLinux base  

  ،پیکربندی و مدیریت سرویس های تحت لینوکس نظیر :نصب 

o Apache Web Server 

o Tomcat 

o WebSphere Liberty Profile 

o WebSphere Application Server 

o NginX (Load Balancer and web Server Solution) 

o NAS Server 

o Open Media Vault 

o MySQL 

  نصب و راه اندازی الگ سرور(Graylog , ELK) 

  راه اندازینصب و monitoring  zabbix 

  نصب و پیکر بندیopen media vault 



 Update  از وب سایت بانک سامان بر روی و نگهداریDotCMS 

 

 

 سوابق کاری 

 )وابسته به بانک سامان( سامانبانک شرکت پردازشگران 

  الکترونیکی، باشگاه مشتریان و بانکداری الکترونیک )نت بانک، وب سایت، فروشگاه از محصوالت بیزینسی پشتیبانی

)... 

  پشتیبانی سروری از سرورهایLinux base 

  راه اندازی و نگهداری از سرورهایLinux base 

  سرورهای بانک سامان سخت افزارو  کسب و کارراه اندازی سیستم مانیتورینگ زبیکس جهت مانیتور 

  راه اندازیNAS  سرور جهت سینک و نگه داری الگ هایcritical در بانک سامان 

 اسکریپت نویسی جهت مانیتور سرویس ها و ارتباطات شبکه ای 

  اسکریپت نویسی جهت مانیتور سرویس های خاص بانک سامان جهت انتقال اطالعات مورد نیاز مانیتورینگ به

 زبیکس

 Hardening , tuning سرورها 

  تستfunctionality محصوالت  

  تدریسLinux Essential 

  معرفیzabbix monitoring  و بانک سامانپردازشگران سامان در شرکت 

  کامپایل مانیتورینگzabbix  به صورتdistributed  با دیتا بیسOracle 

  دیتا بیس های اراکل توسط زبیکسآیتم های راه اندازی مانیتور کامل کلیه 

 

 

 شرکت داده ورزی سداد

 Hardening , tuning  سیستم عامل هایLinux Base 

 پشتیبانی سروری و کسب و کار مجموعه سرورهای پروژه بام و سایر سرور های سداد 

 راه اندازی سیستم مانیتورینگ زبیکس جهت مانیتور بیزینسی و سیستمی سرورهای بانک ملی و سداد 

  راه اندازیNAS )سرور جهت انتقال فایل ها )برون مرزی و درون مرزی 

  کانفیگ وtuning  لود باالنسرNginX 

  آموزش مانیتورینگzabbix و مدیریت آن 

  کامپایل مانیتورینگZabbix  به صورتdistributed  با دیتا بیسDB2 



 اسکریپت نویسی جهت مانیتور سرویس های کسب و کار خاص پروژه بام برای اتصال به منیتورینگ زبیکس 

  مانیتورRMF (db2توسط زبیکس از طریق اسکریپت نو )یسی و انتقال اطالعات به مانیتورینگ 

 

 سوابق پروژه ای

 راه اندازی و نصب و کانفیگ مانیتورنگ زبیکس در مجموعه دانشگاه عدالت 

 مشاوره و پیاده سازی اولیه مانیتورینگ زبیکس در بانک صادرات 

 


