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تحویل گرفته و تعهد می نمایم از آنها در تمام مدت فعالیت در پروژه .................... قلم کاالی فوق الذکر را در تاریخ .......... گواهی می نمایم ، تعداد ..............................اینجانب 

به نحو احسنت استفاده کنم و آگاهی کامل دارم ، که در صورت عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ، مسئولیت هرگونه آسیب ناشی از حوادث شغلی به عهده اینجانب 
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