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تعالي سمٍاب

                                                          
 

َاي اجرايي، مُىذسان مشاير ي پيماوكاران بخشىامٍ بٍ دستگاٌ
شماره:                      94/243759 

تاريد:                      1394/09/04

باال مقايمت با ميلگردَاي از استفادٌ ٍياصالحمًضًع: 

َيات محترم  20/04/1385ـ مًرخ 33497َ/ت42339بٍ استىاد وظام فىي ي اجرايي کشًر )مصًبٍ شمارٌ 

( قاوًن بروامٍ ي بًدجٍ ي پيري 23َاي عمراوي، مًضًع مادٌ ) وامٍ استاوذاردَاي اجرايي طرح يزيران( ي آييه

وامٍ  با عىًان آييه 120با مًضًع ابالغ وشريٍ شمارٌ  29/09/1379مًرخ  6437/105-4855/54امٍ شمارٌ بخشى

اصالحیه استفاده از میلگردهاي با مقاومت باال  بٍ پيًست با تًجٍ بٍ تاييذ کميتٍ فىي ي اجرايي آبا، ،)آبا( بته ايران

بٍ اجرا درآيذ. 01/01/1395تا از تاريد  شًد ابالغ ميدر يک صفحٍ  گروه اولاز وًع 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم
رياست جمهوري 

رييس سازمان



 استفاده از ميلگردهاي با مقاومت باال هياصالح
پیوست بخشنامه شماره  94/243759         مورخ1394/09/04     

پاسكال، كه درمگا 520و  500ش تسليم نبا ت 4Aاستفاده از ميلگردهاي با مقاومت باال در ردة 
) به ترتيب به عنوان ميلگردهاي1392تيرماه  - نظر دوم دي(تجد 3132 ايران به شماره استاندارد ملي

هاي قاب جز به آرمه، بتن هاي سازه انواع ساخت و طراحي در شود، خوانده مي 520و آج  500آج 
 باشد: و ديوار برشي ويژه، در صورت احراز شرايط زير مجاز مي هويژ خمشي

استاندارد 9 شكل مطابق( بوده طولي آج طرف دو در شكل دوكي عرضي هاي ميلگرد داراي آج -1
- نظر دوم ديتجد( 3132 ايران به شماره ملي استاندارد در مندرج عمومي خصوصيات و) 3132

 ) را نيز داشته باشد.1392تيرماه 

ري كه ميزان ازديادباشد؛ به طو 3Aپذيري ميلگرد حداقل در حد مورد انتظار براي ميلگرد  شكل - 2
 درصد باشد. 16برابر قطر، حداقل  5طول نسبي آن در طولي معادل 

در توليد ميلگرد، از شمش با كربن باال استفاده نشود. روش توليد ميلگرد، تكنولوژي ترمكس بوده -3
 باشد. 5/0) ميلگرد، حداكثر CEو كربن معادل (

500را براي توليد ميلگردهاي آج  ايران ي استانداردكنندة ميلگرد، گواهي سازمان مل توليد كارخانة -4
آن حك كرده باشد. روي اخذ نموده و نشان كارخانه و ردة ميلگرد را بر 520و آج 

1از  1صفحه   
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