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   سابقه کاری:

 5 داتین -سال در شرکت فناپ (DBA Oracle) 

 4 سال در شرکت کامپوتک (DBA Oracle) 

 1  سال در شرکت متیران(مشاور-DBA)   

 1 سال در سازمان قوه قضاییه (مشاور-DBA) 

 3 سال شرکت سامانه کیش (مشاور-DBA) 

 

 Oracle مباحث معماری مسلط به  

 -: راه اندازی ،عیب یابی و پشتیبانی برای بانک توسعه تعاون ، پاسارگاد  Oracle Data Guardمسلط به  

راه اندازی ، مدیریت و پشتیبانی برای اداره  -راه اندازی ، مدیریت و پشتیبانی برای سازمان تعزیرات حکومتی 

 ییه راه اندازی ، مدیریت و پشتیبانی برای سازمان قوه قضا -مخابرات استان سیستان و بلوچستان 

راه  -: راه اندازی ،عیب یابی و پشتیبانی برای بانک توسعه تعاون ، پاسارگاد  Oracle RACمسلط به  

راه اندازی  -( Node 3به لینوکس)  Windowsاندازی ،عیب یابی پشتیبانی برای شرکت متیران:انتقال از 

 ( Node 3،عیب یابی و پشتیبانی برای سازمان قوه قضاییه )

 راه اندازی ، عیب یابی و پشتیبانی برای سازمان قوه  : Oracle Golden Gateمسلط به  

 قضاییه 

 و گردشگری – تعاون –: کلیه بانک های پاسارگاد  Oracleدر  Performance Tuningمسلط به  

 های بانکیDatabaseدر  Tuning -رسالت

 رسالت و گردشگری – تعاون –کلیه بانک های پاسارگاد  : Oracleدر  SQL Tuning  مسلط به 

(Tuning  درDatabase)های بانکی 

  ASM Oracle مسلط به  



  Backup & Recovery (RMAN) مسلط به 

 Cloud Controlآشنایی خوب با  

 (بانکی Businessآشنا با ) ها VLDBدر  Tuningمسلط به راهکارهای  

 OLAPو  Data warehousing ها و جداول و استفاده از تکنیک های Queryایجاد مدل و پیاده سازی  

 در پروژه ملی برای سازمان تعزیرات حکومتی در سطح کشور

   Oracleدر   SQL Tuning های بسیار پیچیده و مباحث  Select Query قدرتمند در نوشتن 

 Oracle Stream:  با مخابرات استان سیستان و بلوچستان )تجربه عالی کار  1818نصب و راه اندازی برای

Materialized  هایو مباحث و تکنیکها  Data Warehousing 

 

 سابقه تدریس :  

  تدریس دوره های تخصصیOracle DBA  در کلیه استان های کشور 

   تدریس دوره هایOracle DBA به صورت خصوصی  

 PL/SQL  و تدریسSQL/PL-SQL به صورت خصوصی  

 24 ماه سابقه تدریس در آموزش و پرورش 

 

 

 دوره های علمی گذرانده شده
  متشکل از : (MCSD )دوره های برنامه نویسی

    C#.NET 

   ASP.NET 

  SERVER2005SQl 

   XML Web service 

  

 متشکل از   : (MCSE ) دوره های مدیریت شبکه

  Network+ 

  Server2003 

  Infrastructure 

) Design, Securityدوره جامع امنیت) 

 

 


