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:تجربیات

LAN، WAN  شبکههای محلیactive  وpassive  راه اندازی:  شبکه-

 و رادیوهاwireless آشنا به شبکههای
DNS,DHCP,MAIL SERVER,FTP,PROXY توانایی راهاندازی سرویسهای شبکه اعم از

 و توپولوژیهای شبکهTCP/IP توانایی کار با پروتکلهای
CISCO  وMikroTik  درroutig آشنا به مباحث
IPS  وUTM ها و کاربردfirewall آشنا با

 آروان کلودCDN تجربه کار با

zabbix، tcpdump، wireshark، auditd، lynsis  کار با: مانیتورینگ-

…  وkibana، elastic، stashlog آشنایی با
OWASP  آشنایی با: امنیت-

تجربه کار بر روی امنیت سرورهای لینوکسی
nginx تأمین امنیت وب اپلیکیشنهای روی آپاچی و
SELINUX تجربه کار با

: تنظیم سرورهای لینوکس تجربه کار با:  پشتیبانی سرورbash scripting, bind, squid, vsftpd, postfix, ldap, apache, kernel
patching, openvpn, openconnect, docker, lxd, routing, git, zabbix,
openstack, kvm, xen, etc.
.debian based & redhat based در نسخههای

 آشنایی با سرورهای ویندوزی،
power shell, active directory, domain, workgroup, etc.
ESX  وopenstack  تجربه کار با:Cloud & virtualization docker, lxd, kvm, vagrant
laravel، joomla ، php،wordpress, django :  طراحی سایت-

javafx، javascript، jquery، extjs,vuejs : طراحی رابط کاربری-

mysql، microsoft sql server ، mongodb ، sqldb : بانک اطلعااتSpark  وhadoop  آشنا به،processmaker  باBPMN :  موارد اختصاصی-

wiki, ها و ابزاری همچونdebugger  توانایی تحلیل و تهیه مستندات با استفاده از:  مستندسازی-

doxygen, LaTEx
gitlab  رویCI/CD  توانایی پیادهسازی-

دورههای گذراندهNetwork+، LPIC1، LPIC2 :

در حال حاضر در استارتاپ  adilar.comبرنامهنویسی ب ا لراول و نی ز تنظیم ات س رور ) (centos7و نیییز
 continuous integrationاز طریق  gitlabرا با  bash scriptانجام میدهم.
در پژوهشگاه دانشهای بنیادی نیز به عنوان نیروی کارمند عادی و بیشتر به خاطر تأمین معیشت خانواده مشیییغول
هستم .در صورت تأمین مالی حداقل  3میلیون تومانی از طرف هر شغل جدیدی که در راستای یکی از تخصصهای
بال باشد آماده همکاری هستم.
در یادگیری بسیار کوشا و علقهمند بوده و علت تییرک مزایییای یییک مکییان دولییتی )پژوهشییگاه( سییاختن آینییدهای
تخصصیتر و حرفهایتر نسبت به وضع کنونیام میباشد.

