
 با سالم و احترام

صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي جهت ايجاد رفاه و آرامش و حفظ ايمني اتومبيل شما عزيزان در سفرهاي درون و 

هاي برون شهري طي قراردادي با كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسالمي ايران براي صدور انواع كارت

 اقدام پيوست، خدمات شرح به اي و برنزيهاي الماس، طاليي، نقرهكارت تخفيف ويژه در قالب %۲۵امداد خودرو با 

 .است نموده

هاي مذكور جهت خودروهاي خود و خانواده محترم در ساعات متقاضيان محترم جهت ثبت نام و صدور انواع كارت

 مراجعه فرمايند. ۲۳ آذر، كوچه رهنما، پالك ۱۶اداري به صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه واقع در خيابان 

 مدارك مورد نياز: تكميل و ارائه فرم ثبت نام، كپي كارت ملي و كپي كارت خودرو.

 ۲۴هاي شخصي بيشتر شده، بهره مندي از خدمات در اين ايام خاص شيوع ويروس كرونا كه استفاده از اتومبيل

 گردد.مي تأكيد و توصيه (منزل درب خدمات طرح) هاي امداد خودروساعته كارت

  

 هاي امداد خودروحق عضويت انواع كارت

 

 نوع كارت
قيمت خدمات 

 كارت )ريال(

 %۲۵ميزان تخفيف 

 ريال()

ارزش افزوده 

 )ريال(

قيمت فروش صندوق با 

تخفيف +  %۲۵احتساب 

 ارزش افزوده )ريال(

كارت 

 الماس
۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۷۵۰،۰۰۰ ۶۳۰،۰۰۰ ۵،۸۸۰،۰۰۰ 

كارت 

 طاليي
۱،۷۵۰،۰۰۰ ۴۳۷،۵۰۰ ۱۵۷،۵۰۰ ۱،۴۷۰،۰۰۰ 

كارت 

 اينقره
۱،۲۵۰،۰۰۰ ۳۱۲،۵۰۰ ۱۱۲،۵۰۰ ۱،۰۵۰،۰۰۰ 

كارت 

 برنزي
۷۰۰،۰۰۰ ۱۷۵،۰۰۰ ۶۳،۰۰۰ ۵۸۸،۰۰۰ 



 

 کارت عضویت الماس
 شرح خدمات، هزینه ها و دامنه ارائه خدمات 

 

 شرح خدمات نوع خدمات ردیف
تعداد 

 خدمات

هزینه 

 خدمات
 رایگان نامحدود به صورت شبانه روزی در سراسر کشور )هزینه ایاب و ذهاب امدادگر( اعزام امدادگر متخصص 1

 رایگان نامحدود کیلومتر 50با خودرو سوار و یدک کش تا اولین تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در شهر 2

 رایگان نامحدود کیلومتر 150با خودرو سوار و یدک کش تا اولین شهر، تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در جاده 3

 رایگان نامحدود )هزینه باطری به عهده مشتریان می باشد( تعویض و نصب باطری تعویض باطری 4

 رایگان نامحدود شارژ باطری در صورت دشارژ شدن باطری اتصال باطری 5

 رایگان نامحدود تعویض الستیک پنچر با زاپاس تعویض الستیک 6

 رایگان نامحدود و محل کار( بنزین )به جز محل سکونتیتر ل 10لیتر و در جاده  4انی در شهر سوخت رس سوخت رسانی 7

 بدون هزینه نامحدود (021) 6423و  09629ارائه خدمات کارشناسی فنی خودرو از طریق تماس با شماره تلفن  مشاوره تلفنی 8

 رایگان بار 1 صدور گواهینامه بین المللی )مراجعه به دفاتر صدور اسناد( خدمات صدور اسناد بین المللی 9

 % تخفیف15 بار 1 پالک ترانزیت و دفترچه مالکیت اسناد بین المللیخدمات صدور  10

 پرداخت مبلغ فاکتور 11
پرداخت هزینه خدمات در صورت عدم امکان ارائه سرویس امدادی )ناشی از ترافیک کاری باال( 

 بر اساس تعرفه خدمات امداد خودرو کانون
 تعرفه کانون نامحدود

 

 کارت عضویت طالیی
 شرح خدمات، هزینه ها و دامنه ارائه خدمات 

 

 شرح خدمات نوع خدمات ردیف
تعداد 

 خدمات

هزینه 

 خدمات
 رایگان نامحدود به صورت شبانه روزی در سراسر کشور )هزینه ایاب و ذهاب امدادگر( اعزام امدادگر  1

 رایگان نامحدود کیلومتر 20با خودرو سوار و یدک کش تا اولین تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در شهر 2

 رایگان نامحدود کیلومتر 40با خودرو سوار و یدک کش تا اولین شهر، تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در جاده 3

 رایگان بار 2 )هزینه باطری به عهده مشتریان می باشد( تعویض و نصب باطری تعویض باطری 4

 رایگان بار 1 شارژ باطری در صورت دشارژ شدن باطری اتصال باطری 5

 رایگان بار 1 تعویض الستیک پنچر با زاپاس تعویض الستیک 6

 رایگان بار 1 کار( لیتر بنزین )به جز محل سکونت و محل 10لیتر و در جاده  4سوخت رسانی در شهر  سوخت رسانی 7

 بدون هزینه نامحدود (021) 6423و  09629ارائه خدمات کارشناسی فنی خودرو از طریق تماس با شماره تلفن  مشاوره تلفنی 8

 رایگان بار 1 بازدید اتصاالت رادیاتور و فن عیب یابی و تعمیر سیستم خنک کننده 9

 رایگان بار 1 مدار برق خودرو و تست فیوزهابازدید  عیب یابی و تعمیر سیستم برق خودرو 10

 رایگان بار 1 بازدید مدار سوخت خودرو )صافی بنزین، پمپ بنزین و اتصاالت آن( عیب یابی و تعمیر سیستم سوخت رسانی 11

 رایگان بار 1 بازدید سیستم های مربوط به کالج و ترمز عیب یابی و تعمیر سیستم کالج و ترمز 12

 % تخفیف20 بار 1 صدور گواهینامه بین الملل اسناد بین المللی خدمات صدور 13

 پرداخت مبلغ فاکتور 14
پرداخت هزینه خدمات در صورت عدم امکان ارائه سرویس امدادی )ناشی از ترافیک کاری 

 باال( بر اساس تعرفه خدمات امداد خودرو کانون
 تعرفه کانون نامحدود



 کارت عضویت نقره ای
 شرح خدمات، هزینه ها و دامنه ارائه خدمات 

 

 شرح خدمات نوع خدمات ردیف
تعداد 

 خدمات

هزینه 

 خدمات
 رایگان نامحدود به صورت شبانه روزی در سراسر کشور )هزینه ایاب و ذهاب امدادگر( متخصصاعزام امدادگر  1

 رایگان بار 2 کیلومتر 15  نمایندگی تابا خودرو سوار و یدک کش تا اولین تعمیرگاه یا  حمل خودرو در شهر 2

 رایگان بار 2 کیلومتر 30با خودرو سوار و یدک کش تا اولین شهر، تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در جاده 3

 رایگان بار 1 )هزینه باطری به عهده مشتریان می باشد( تعویض و نصب باطری تعویض باطری 4

 رایگان بار 1 صورت دشارژ شدن باطریشارژ باطری در  اتصال باطری 5

 رایگان بار 1 تعویض الستیک پنچر با زاپاس تعویض الستیک 6

 بدون هزینه نامحدود (021) 6423و  09629ارائه خدمات کارشناسی فنی خودرو از طریق تماس با شماره تلفن  مشاوره تلفنی 7

 رایگان بار 1 رادیاتور و فنبازدید اتصاالت  عیب یابی و تعمیر سیستم خنک کننده 8

 رایگان بار 1 بازدید مدار برق خودرو و تست فیوزها عیب یابی و تعمیر سیستم برق خودرو 9

 رایگان بار 1 بازدید مدار سوخت خودرو )صافی بنزین، پمپ بنزین و اتصاالت آن( عیب یابی و تعمیر سیستم سوخت رسانی 10

 رایگان بار 1 بازدید سیستم های مربوط به کالج و ترمز ترمزعیب یابی و تعمیر سیستم کالج و  11

 پرداخت مبلغ فاکتور 12
پرداخت هزینه خدمات در صورت عدم امکان ارائه سرویس امدادی )ناشی از ترافیک کاری 

 باال( بر اساس تعرفه خدمات امداد خودرو کانون
 تعرفه کانون نامحدود

 

 کارت عضویت برنزی
 شرح خدمات، هزینه ها و دامنه ارائه خدمات 

 

 شرح خدمات نوع خدمات ردیف
تعداد 

 خدمات

هزینه 

 خدمات
 رایگان بار 1 به صورت شبانه روزی در سراسر کشور )هزینه ایاب و ذهاب امدادگر( متخصصاعزام امدادگر  1

 رایگان بار 1 کیلومتر 10 با خودرو سوار و یدک کش تا اولین تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در شهر 2

 رایگان بار 1 کیلومتر 20با خودرو سوار و یدک کش تا اولین شهر، تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در جاده 3

 رایگان بار 1 تعویض الستیک پنچر با زاپاس تعویض الستیک 4

 بدون هزینه نامحدود (021) 6423و  09629ارائه خدمات کارشناسی فنی خودرو از طریق تماس با شماره تلفن  تلفنیمشاوره  5

 % تخفیف20 نامحدود بازدید اتصاالت رادیاتور و فن عیب یابی و تعمیر سیستم خنک کننده 6

 % تخفیف20 نامحدود بازدید مدار برق خودرو و تست فیوزها عیب یابی و تعمیر سیستم برق خودرو 7

 % تخفیف20 نامحدود بازدید مدار سوخت خودرو )صافی بنزین، پمپ بنزین و اتصاالت آن( عیب یابی و تعمیر سیستم سوخت رسانی 8

 % تخفیف20 نامحدود بازدید سیستم های مربوط به کالج و ترمز عیب یابی و تعمیر سیستم کالج و ترمز 9

 پرداخت مبلغ فاکتور 10
هزینه خدمات در صورت عدم امکان ارائه سرویس امدادی )ناشی از ترافیک کاری  پرداخت

 باال( بر اساس تعرفه خدمات امداد خودرو کانون
 تعرفه کانون نامحدود

 

 


