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 تجهیزات مورد تقاضا 
   افشانه 

 : علت درخواست 
 

  شوکر 

 

 تعهدنامه شرایط نگهداري و استفاده از تجهیزات دفاع شخصی 

شوم موارد زیر را با دقت رعایت نموده و در صورت تخلف از انجام تعهدات به صورت سهوي یا عمدي طبق مقررات با اینجانب متعهد می
 من رفتار شود . 

 .  . هرگونه تغییر در آدرس و تلفن را در اسرع وقت به مرجع واگذار کننده تجهیزات شخصی را اطالع دهم1
 شخصی و کارت مجوز حمل خود را به فرد یا افراد غیر واگذار ننمایم .اقالم و تجهیزات دفاع    .2
 ) نگهداري نمایم .  مندرج در بروشور  اقالم و تجهیزات دفاع شخصی را طبق شرایط کارخانه سازنده (  .3
 در نگهداري اقالم و تجهیزات دفاع شخصی و کارت مجوز حمل جهت جلوگیري از سرقت و فقدان کوشا باشم .  .4
 اقالم و تجهیزات دفاع شخصی را فقط در موارد دفاع شخصی در قبال تهدید یا حمله طبق ضوابط شغلی بکارگیري نمایم .  .5
 ) به مبادي ذیربط اطالع دهم .   ساعت  48. در موارد سرقت یا فقدان کارت مجوز حمل و یا اقالم و تجهیزات دفاع شخصی مراتب را در اسرع وقت ( حداکثر  6
 به یگان مربوطه اطالع دهم .   ستفاده از تجهیزات مراتب را سریعاًدر صورت ا.  7
 .  باشد. کلیه عواقب حقوقی و کیفري و استفاده غیرقانونی از کارت یا افشانه یا شوکر به عده اینجانب می8
تمدید تاریخ از طریق مرکز انتظام اقدام ، در غیر این صورت  . دارندگان این مجوز موظف هستند قبل از اتمام تاریخ مجوز حمل تجهیزات دفاع شخصی خود نسبت به  9

 پاسخگوي عواقب  بعدي مبنی بر حمل تجهیزات غیرقانونی خواهد بود .
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