""بسمه تعالی
پژوهشی-رزومه علمی

 سید یاسین موسوی:نام و نام خانوادگی
دانشگاه گلستان-عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران
 سازه-دانش آموخته دکتری مهندسی عمران
E-mail: s.yasinmousavi@yahoo.cm; y.mousavi@gu.ac.ir

ISI ← مقاالت
1- Haghighatnejad N, Mousavi SY, Khaleghi SJ, Tabarsa A, Yousefi S. Properties of recycled PVC aggregate concrete under
different curing conditions. Construction and Building Materials 2016:126;943-950
2- Madandoust R, Mohseni E, Mousavi SY, Namnevis M. An experimental investigation on the durability of self-compacting
mortar containing nano-SiO2, nano-Fe2O3 and nano-CuO. Construction and Building Materials 2015;86:44–50.
3- Ranjbar MM, Madandoust R, Mousavi SY, Yosefi S. Effects of natural zeolite on the fresh and hardened properties of selfcompacted concrete. Construction and Building Materials 2013;47: 806–13.
4- Ranjbar MM, Mousavi SY. Strength and durability assessment of self-compacted lightweight concrete containing expanded
polystyrene. Materials and structures. 2013.
5- Madandoust R, Mousavi SY. Fresh and hardened properties of self-compacting concrete containing metakaolin. Construction
and Building Materials 2012;35:752–60.
6- Madandoust R, Ranjbar MM, Mousavi SY. An investigation on the fresh properties of self-compacted lightweight concrete
containing expanded polystyrene. Construction and Building Materials 2011;25:3721-31.
7- Madandoust R, Ranjbar MM, Ahmadi Moghadam H, Mousavi SY. Mechanical properties and durability assessment of rice
husk ash concrete. Biosystems Engineering 2011;110:144-152.

پژوهشی داخلی-مقاالت علمی

←

 بررسی تاثیر استفاده ترکیبی از دوده سیلیس و زئولیت بر خواص بتن تازه و. سید یاسین موسوی، رحمت مدندوست، ملک محمد رنجبر-8
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دانشجویان که پایان نامه کارشناسی ارشد خویش را با راهنمایی و یا مشاوره این جانب گذرانده اند.

 -1محمد بصائری .بررسی خواص مهندسی بتن های سبک با انواع سبک دانه لیکا ،پرلیت و اسکریا حاوی پوزوالن.
 -2مریم نامنویس .تاثیر پودر شیشه بر خواص مهندسی مالت خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف و ناوسیلیس.
 -3مهدی شریف جدیدی .تاثیر درجه حرارت های معین بر روی خواص بتن حاوی زئولیت.
 -4سیمین السادات حسینی .تأثیر نسبت آب به سیمان بر خواص مهندسی مالت خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف.
 -5معصومه امید گالبتین زاده .اثر زمان انتقال بر روی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی ذرات نانوسیلیس.
 -6حامد آذر .بررسی اثر نفوذ یون کلر بر خوردگی آرماتور ب تن مسلح و مطالعه موردی بر روی مخازن زمینی ذخیره آب استان گیالن.
 -7شهرام چایی چی منصور .مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سنگدانه شیشه ضایعاتی بر خواص بتن حاوی متاکائولن تحت شرایط عمل آوری متفاوت.
 -8سوده صفرپور .تحلیل دال تخت بتن مسلح در برابر خرابی پیشرونده با استفاده از روش اجزای محدود.
 -9الهام جعفری .پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی زئولیت با استفاده از روش منطق فازی.
 -11مریم بشاش .بررسی خواص بتن سبک حاوی لیکا طراحی شده با استفاده از روش تاگوچی .پردیس دانشگاه گیالن.
 -11انیس حسینی .پیشبینی مقاومت فشاری بتن حاوی زئولیت با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی.
 -12اسماعیل نصیرنیا .تاثیر پوزوالن پومیس بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم.
 -13محمد علی محمد پور تواسانی .بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های پانل سه بعدی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی.

←

همکار در طرح های پژوهشی

 -1بررسی علل و اثرات خوردگی در مخازن بتنی ناحیه مرکزی استان گیالن .شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن.
 -2بررسی خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم حاوی متاکائولن .دانشگاه گیالن.
 -3ارزیابی خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم حاوی پودر زئولیت .دانشگاه آزاد اسالمی (چالوس).
 -4تاثیر استفاده ترکیبی از خاکستر پوسته برنج و دوده سیلیس بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم .دانشگاه آزاد اسالمی (چالوس).

←

سوابق تدریس

 -1کارشناسی ارشد  :دینامیک سازه ،تئوری االستیسیته ،تکنولوژی عالی بتن.
 -2کارشناسی  :طراحی سازه های بتن آرمه  ،1اصول مهندسی باد و زلزله ،مقاومت مصالح  ،2مقاومت مصالح  ،1استاتیک ،تکنولوژی بتن.

