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                                                                                                                                       : مشخصات فردي -1
   Personal Details 

 42/80/12931تولد : تاریخ 2488080423کد ملی :
 امید: نام 

 گودینیخانوادگی: نام 

 89280238104تلفن تماس: 
متري ولیعصرپلاک  48تهرانپارس خیابان -تهراننشانی محل سکونت: 

80 

  omidgowdini@gmail.comپست الکترونیکی:

 

 

 
 

 : سوابق تحصیلی -4

 معدل
 

 

 

کشور/ شهر 

تحصیل محل  

نام واحد 

 آموزشی

رشته  گرایش مدت تحصیل

یتحصیل  

مقطع 

 از تا تحصیلی

 جغرافیا  Rs&Gis 59 59 دانشگاه تهران تهران 10.22
 لیسانس

یدانشگاه خوارزم تهران 13.20   59 Rs&Gis  جغرافیا 
سفوق لیسان  
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 : سوابق حرفه اي  -2

نام سازمان / 

 شرکت

 مدت همکاري

مجموع به  از تا نوع فعالیت  سمت

 ماه سال ماه سال ماه

شرکت شهرنگار 

 زانا

59 91 59 10 3 
 کارشناس

هري ش عملیات برداشت میدانی جهت آپدیت نقشه

 ماهدشت کرج

 دانشگاه تهران
 مدرس نرم افزار 9 10 59 99 59

ENVI 
 

 دانشگاه تهران
59 15 53 15 99 

  دبیر انجمن علمی

دانشگاه 

 خوارزمی

 

50 10 59 10 99 
  دبیر انجمن علمی

 شرکت شیام
58 19 50 18 9 

نشرق تهراآبفاي اصلاح نقشه مهرآباد و دماوند  کارشناس  

 شرکت شیام
58 18 58 13 9 

رانتهیه نقشه مشترکین رودهن آبفاي شرق ته مدیر پروژه  

شرکت ترسیم 

 نقشه

58 15 58 18 9 
 کارشناس

ادراتی برداشت نقاط کنترل پهباد) خط لوله گاز ص

 ایران به عراق(

 یامشرکت ش
55 19 58 91 3 

 مدیر پروژه
یاتی بروز رسانی اطلاعات جغرافیایی در محدوده عمل

لاب منطقه یک تهرانشرکت آب و فاض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یدوره هاي آموزش- 8

 میزان ساعت دوره سال محل آموزش سطح نام دوره

 ساعت 48 1292 دانشگاه تهران پیشرفته GISدوره آموزش 

 ساعت 18 1298 دانشگاه تهران پیشرفته کارگاه سازمان فضایی
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 :یپژوهش _ یسوابق علم -0

یا یسندهنام نو ل و زمان انتشارمح ت منتشر شدهلامقا  

 نویسندگان

 محل ارائه

استفاده از تصاویر ماهواره 

اي لندست در پایش کوه 

 سهند

دانشگاه فردوسی مشهد مهر 

1293 

سید محمد توکلی،پرویز 

ضیاِئیان،امید گودینی،مسلم 

 مومن زاده

پنجمین همایش ملی 

انجمن ایرانی 

 ژئومورفولوژي

استخراج احتمال وقوع 

ش سوزي جنگل با آت

 استفاده از سنجش از دور

دانشگاه فردوسی مشهد مهر 

1293 

سید محمد توکلی،پرویز 

ضیاِئیان،امید گودینی،مسلم 

 مومن زاده

پنجمین همایش ملی 

انجمن ایرانی 

 ژئومورفولوژي

ویژگی هاي طیفی مناطق 

کم عمق با استفاده از داده 

 هاي لندست

دانشگاه فردوسی مشهد مهر 

1293 

سید محمد توکلی،پرویز 

ضیاِئیان،امید گودینی،مسلم 

 مومن زاده

پنجمین همایش ملی 

انجمن ایرانی 

 ژئومورفولوژي

جنگل  یشسه دهه پا

گلستان با  یهناح یرکانیه

 ياستفاده از داده ها

 لندست

 یاِئیان،امیدض یزپرو 1293دانشگاه تهران اسفند 

 ینی،هادي رجب زادهگود

 المللیینکنفرانس ب

در  یعیمنابع طب ریتیمد

 در حال توسعه يکشورها

زون  یکو تفک ییشناسا

و  یونآلتراس يها

 يطلا یساند یدگرگون

موته شمال اصفهان با 

سنجنده  یراستفاده از تصاو

 ASTER يها

  Hyperionو

 یلیتکم یلاتدانشگاه تحص

 یشرفتهپ يو فناور یصنعت

 93آذر  کرمان

 ،عرب  یمجتب ، ینیگود یدام

 ییاروست یممر

 یمل یشهما یناول

 ینسنجش از دور زم

 یرانا یشناخت

رابطه تراکم پوشش  یبررس

سطح  يبا دما یاهیگ

با استفاده از LSTینزم

سنجش از دور منطقه مورد 

 گلستان یمطالعه: پارک مل

 باهنر کرمان یددانشگاه شه

 90شهریور 

 یدام، یباش ییحامد فدا

 يمحمد اسد ، ینیگود

پانزدهمین همایش ملی 

 آبیاري و کاهش تبخیر
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مهارت هاي کامپیوتري -3  
 

                         :GIS   نرم افزارهای سنجش از دوری و
Arc gis , envi , pci geomatica , Google earth ,Mapsource, 

Gps   )Multi Frequency( 
 برنامه نویسی:

Python arcpy, idl ,matlab مقدماتی 

 انواع سیستم عامل ها:
Microsoft Windows 0002999/NT, XP, Vista, 7, Linux , 09 

 مجموعه آفیس:
Excel, Word, PowerPoint, Access 

 آشنایی با نرم افزارهای:
Adobe Photoshop, paint  

 :یقیپروژه هاي انجام شده و تحق -3

 يماهواره ا يمناطق کم عمق با استفاده از داده ها یفیط يها یژگی: ویاسپروژه کارشن موضوع

 از استفاده با شهري)فوریت هاي اجتماعی( خدمات اپلیکیشن سازي پیاده و طراحی موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:

 جغرافیایی داوطلبانه اطلاعات

 در دست چاپ جنگل يآتش سوز ییراتتغ يساز يآشکار يو منطق فازي برا يآتش سوز يشاخص ها یبررسمقاله 

 ي،ماهواره ا یربا تصاو يو شهر ینقشه کاداستر زارع یهنقشه از آن ،ته یهو ته يماهواره ا یرتصاو ارتوفتوکردن

 یرنقشه خط برف با تصاو یهو ته یبرف سنج ی،نقشه خطوط ساحل یه، تهLSTو یاهیرابطه تراکم پوشش گ بررسی

 یاراض يکاربر ينقشه ها یهجنگل، ته يش سوزنقشه آت یهته ي،ا ماهواره


