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 قرارداد تعهد به رعایت محرمانگی

 (NDAعدم افشا اطالعات )

 مقدمه

ستای ماده  شریح تعهد به رازداری و رعایت محرمانگی منظوربه قانون مدنی 10این قرارداد در را  منظوربهو  ت

کشننور در میان طرفین زیر  ...................در تاریخ افزارها مورد نظر افزارها و نرمحفظ اسنننادم مدار م سنن ت

 منعقد و اجرایی گشت.......................  شهر()

صره:  شمول قوانین و مقررات الزم و الزمتب سالمی این قرارداد در تمام ابعاد و جوانبم م االجرا در جمهوری ا
 هنگام تفسیرم نس ه فارسی مال  است. ایران است.

 

 طرفین قرارداد -1ماده 

به نمایندگی  ............................. (شنننناسنننه م ی)به شنننماره  بت ...................... ............................شنننرکت  الف(

شماره  با.................................................... به نشانی با کد م ی .....................................  مدیرعامل آقا/خانم ................

یا از طرف )مالک اطالعات محرمانه موضننوا این قرارداد اسننت  نمایدتضننمین می ؛..................................تماس

 .شودخوانده می مالک اطالعات پسازاین دارد(م لمالک در این راستا اختیار کام

................................... بنه نشننننانی م ی آقنا/خنانم ............................... فرزنند ................... بنه شنننمناره  الف(

یا از طرف مالک )کند مالک اطالعات محرمانه موضوا این قرارداد است که تضمین می ........................................

 شود.می خوانده مالک اطالعات پسازاین (مدر این راستا اختیار کامل دارد

بننه نشننننانی  ...................................م ی بننه شنننمنناره  ...................فرزننند  ............................... آقننا/خننانم (ب

 متعهد پسازاین دارد و .....................................................شنننماره تماسبا  .................................................................

   شود.نامیده می

صره:  صورتیتب شدهمالک اطالعات از اختیارات  کهدر ضامن جبران ک یه  ذکر شدم  در این بند برخوردار نبا
 در این زمینه مسئولیتی ن واهد داشت. متعهداست و  نفعذیخسارات وارده به 

صره:  تغییر در نشننانیم فرف مدت ده  کهنیافوقم آدرس ابالغ ک یه مکاتبات خواهد بودم مگر  یهاینشننانتب
 .دیگر اعالم شود طرفبهروز کتباً 

 

mailto:vaezi_mohammad@yahoo.com
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  :ف اطالعات محرمانهیتعر -2ماده 

بننا ر فنی مرتبط یبننه معنی هرگونننه اطالعننات فنی و   " اطالعننات محرمننانننه "ن اسنننناس یبر ا

..................................................................................................................................................................................................... 

 :کهایناعم از  شودیمگری ارائه یبه د مالک  هیوسبهاست که 

 م توسط کارفرما یا مشاور در اختیار طرف دیگر قرار خواهد گرفتمابینفیرابطه همکاری  واسطهبه. 

 مط ع گردیده باشند هاآنم هر یک از طرفین از مابینفیمورد و همکاری  حسببه. 

  باشند قرارگرفته هاآناز  برداریبهرهم در جریان تولید و مابینفیدر طول مدت همکاری. 

 باشد:موارد زیر می و نه محدود به( دیآ به وجودنده یدر آ آنچها ی در حال حاضر)که شامل 

ستاختراعات و  سرار تجارتم اختراا یهادرخوا صاری م(تیرایکپچاپ )اطالعات حقم ا  مهادهیا ماطالعات انح

 مندهایفرا م)اطالعات فنی( هادانش مابتکارات مهانمونه میفیتألآ ار  م(هانقشننه) هارسننم مهیاول یهاطرح مفنون

 و و قواعد افزارنرممستندات منبع  یمافزارنرم یهابرنامه م(هاتمیالگورمحاسبات عددی ) مزاتیتجه مهادستگاه

صوالت پ هایروش شامل اطالعات مربوطه به یبدون محدودم شنهادییمرتبط با خدمات و مح ر ینظ هاآنت 

 متقاضنناهای تدارکاتی ماطالعات مالی ممهندسننی مات طراحییئمشنن صننات و جز متوسننعه مکار تجربی مقیتحق

 یهاینیبشیپ مارتباطات قراردادی و تجاری مکارکنان مگذارانهیسرما ممشتری یهافهرست مداتیتول مدهایخر

 ابی.یو اطالعات بازار هاطرح مبازار فروش و حراج کاال متجاری

 ماهنقشه مافزارس ت مافزارنرم مدار  مشهود )شامل و نه محدود به رندهیدربرگاگر اطالعات محرمانه تبصره: 
را محرمانه ق مداد نمود و  هاآن توانیمو الگوها( باشنند  هیاول یهانمونه منوارها مهاسننکید مجداول منمودارها

ا بصری یلسانی  صورتبهن اطالعات محرمانه ی. اگر اهستز اطالعات محرمانه ین هاآنحتی شرح مشابهی از 
 افشاء اطالعات در بازه زمانی محرمانگی شناخت. عنوانبهآن را  توانیمافشاء شوند 

نامهم مشمول اعمال مراقبت در خصوص عدم افشای اطالعات و اسرار هر یک رعایت موضوا این توافق :تبصره
 .اطالعات نیز هستسایر عوامل و همکاران متعهد و همچنین ج وگیری از ادامه افشای  از طرفین توسط

 

 وارد استثناء در اطالعات محرمانه: م -3ماده 

گر یاز اطالعات محرمانه طرف د یهر ب شنن در ارتباط با منامهتوافقن ین بر اسنناس ایک از طرفیتعهدات هر 

 مستند  ابت کند که:  صورتبهرنده اطالعات یزمانی فسخ خواهد شد که طرف گ
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رنده اطالعات آن انتقال داده شننند آن اطالعات در معر  یبه گ مقراردادگر یکه اطالعات طرف د ی( زمانالف

 عموم بوده باشند. 

رنده یرد و گیگر قرارداد در بازه زمانی محرمانگی در معر  عموم قرار بگیطرف د واسنننطهبهب( اگر اطالعات 

 ری نداشته باشد. ین رابطه تقصیاطالعات در ا

چ تعهدی در مورد محرمانه بودن نداده باشنند و یه اطالعات باشنند و هرندیت گیزمانی که اطالعات در مالک ج(

 شان منتقل کرده باشد یگر قرارداد اطالعات را بدون اخذ تعهد به ایطرف د

  آن منتقل کرده باشد رنده اطالعاتیاطالعات را به نحو مقرر به گ گر قراردادید( زمانی که طرف د

سبهه( زمانی که اطالعات  شود طوربهرنده اطالعات آن یکارکنان و عوامل گ  هیو سعه داده  ستقل تو ن بدو مم

 محرمانه اطالعاترنده یطرف قرارداد و گ نیمابیفشده  ردوبدلرجوا به اطالعات 

که نیباشنند بدون ا شندهارائه مرتبط ری گر قرارداد به شن   سنوم یطرف د  هیوسنبهو( زمانی که اطالعات 

  باشد. جادشدهیا هاآن نیابمیفتعهدات محرمانگی 

شاء اطالعات  ساس  دولتی یهاسازمانگر نهادها و یا دیصدور حکم دادگاه معتبر  لیبه دلز( زمانی که اف بر ا

 ن قرارداد صورت گرفته باشد. ین ایکی از طرفیاحصاء حقوق  منظوربها یقانون موجود 

گر یمحرمانه مشنن   نشننده باشننند و توسننط طرف د عنوانبهن اطالعات یح( اگر در زمان افشنناء اطالعات ا

 اطالعات محرمانه ت قی ن واهد شد. عنوانبهن اطالعات یا ملسانی و بصری افشا شوند در زمان افشاء صورتبه

 :باشندنامه نمیتبصره: موارد زیر جزو مصادیق مشمول توافق

 اطالعات عمومی. 

 امات قضایی ارائه آن ضروری باشد. )در این صورت موجب قانونم مقررات یا دستور مقاطالعاتی که به
 د.(االمکان پیش از ارائه اطالعات یا همزمان با آن به اطالا طرف دیگر رسانباید مراتب را فوراً حتی

 نامهارائه اطالعات با رضایت قب ی و کتبی طرف دیگر توافق. 

 ها آگاه اطالعات را قبالً در اختیار داشنننته و از آن گونهنیطرفین با اسنننناد و مدار   ابت کنند ا
 .اندبوده

 نامه یا سننایر قوانین و مقررات موجود ناشننی از تقصننیر یا تسننبیب موجب این توافقافشننای اسننرار به
 .مشاور نباشد
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 :نامهتوافق طرفین تعهدات -4ماده 

 :نمایند کهتعهد می نامهتوافق متعهد

  از افشنننای هرگونه اطالعات محرمانه و اسنننرار تجاری به هر طریق اعم از زبانیم دیداریم کتبی و… 

 نمایند؛ خودداری

   از اطالعات محرمانه و اسننرار تجاری به نفع خود یا اشنن اص  الی حقیقی و حقوقی به هیچ طریقی

 استفاده ننمایند؛

 برداری از آن را فراهم ده و یا مقدمات نسنن هبرداری ننمواز اطالعات محرمانه و اسننرار تجاری نسنن ه

 نیاورند؛

   مات الزم را جهت قدا به نحو مطمئنی نگهداری نموده و ا جاری  نه و اسنننرار ت ما عات محر از اطال

 ؛آورندعملج وگیری از دسترسیم استفاده یا افشای این اطالعات به 

  صل مدار م کپی شاور باید تمامی ا صه اطالعات محرمانه م سخ هام خال یا مواد محرمانه و تمامی ن

سناد و اطالعات دریافتی از طرف کارفرما را که  روی هرگونه  مکتوب از طریق ایمیل یا بر صورتبها

درخواسننت  کهدرصننورتیاسننتم  قرارگرفته وی اختیار در دیگر طریق هر از یا و سننازیادوات ذخیره

 .را گواهی و ا بات نماید هاآنبازگردانده یا از بین بردن 

 گونههیچشننوند و محسننوب می طرفبههای متع ق تمامی اطالعات محرمانه و مواد محرمانهم دارایی 

و سایر حقوق  هادادهم اطالعات سری تجاری طرفینم اطالعات رایتکپیحقی تحت عنوان امتیازنامهم 

 .رددگم اطب اعطا نمی طرفبهت ویحاً افشای اطالعات تصریحاً یا  واسطهبهناشی از مالکیت معنوی 

  ایجاد امنیت فیزیکی اطالعات دریافتی منظوربهات اذ تدابیر مناسبم. 

  ی از اطالعات دریافتیم به هر عنوان و به هر وسی ه که باشد؛بردارنس هخودداری از هرگونه 

  شانم به منا کهو کارمندانی  کارکنانتفهیم مفاد این تعهدنامه و تعهدات مرکز به سبت اجرای وفایف

 گیرد؛یمدر اختیار ایشان قرار  شدهارائهاطالعات 

  ؛شدهارائهدر رابطه با اطالعات و اسناد  «الکم»ی معنویه حقوق ک حفظ 

  ممکن شکلبه هر  «الکم»یب رساندن به اطالعات و اسناد آسعدم. 

 

 راهبری اطالعات محرمانه: -5ماده 

محرمانگی  "کامالً من قراردادیان و انقضننناء ایپا ر مع یو  وقتهمهکه در  دینمایمهر طرف قرارداد توافق 

د و آن را برای طرف سنننومی مگر با توافق کتبی طرف دوم یگر قرارداد را حفظ نمایاطالعات محرمانه طرف د
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م در با طرف دوموارد توافق شننده کتبی   یرازبهگری یچ هدف دید و اطالعات محرمانه را برای هیافشنناء ننما

 .ن توافقنامه استفاده ن واهد نمودیا

از  کنندهاسنننتفادهکه  دهدیمگر ید طرفبههر طرف فقط وقتی اجازه دسنننترسنننی به اطالعات محرمانه را 

ا ی از به دانستن آن داشته و کسی باشد که قرارداد محرمانگی را امضاء کردهینده مجاز نیا نمایکارکنانش بوده 

 نجا باشد.یدر ا ذکرشدهات محرمانگی حداقل محدود به محتوای ت تعهدینکه م زم به رعایا

 

 در ذهن:  ماندهباقیدانش  -6 ماده

ن دانش یا دهدیمش یا شرکتش را افزایرنده اطالعات ممکن است زمانی که دانش و تجربه مربوط به خود یگ

سوس در ذهن کارکنان شدهحفظ شکل نامح شاورانیپ مگردانندگان مبه  ن ین ایبنابرا باقی بماند مانکاران و م

ن توافقنامه یا 4رنده از ب ش یگ کهمادامی. شننوندیماطالعات محرمانه افشنناء شننده ت قی  عنوانبهاطالعات 

عمومی  صنننورتبه تواندیمت فکری که یا مالکیتجربه و  مممکن اسنننت وی نوعی از دانش دینمایمت یتبع

سعه شد را تو شابه به اطالعات محرمانه با شاء مم ستفاده نمایانتقال و  مابییبازار ماف نده صورت ده در این د.یا ا

مالک من نوا دانشیحقی در ا گونههیچاطالعات  ندارد همچنیتجربه و  چ حقی مبنی بر اخذ ین هیت فکری 

ی از چ حقیرنده هیگ طورهمینت فکری نداشننته و یتجربه و مالک من نوا دانشی رامت مرتبط با اسننتفاده از ا

 تجاری دهنده اطالعات ن واهد داشت.مناسبات 

 

 خ انقضاء قرارداد: یمدت و تار -7 ماده

ان مه ت ین قرارداد تا پایرنده اطالعات بر اساس ای. تعهدات گبودخواهد  ..................................ن قرارداد یامدت 

سط وراث مانندیمباقی  مابینفیقرارداد  ش مو حتی تو شده هاآنکه کار به  افرادینان یجان ک یبرای  واگذار

 درخواست کتبی محضبها یان و انقضاء مه ت قرارداد یپا محضبه. هست فسخ یرقابلو  آورالزامساله  5دوره 

 یهارونوشتز تمامی یمواد محسوس و ن ممستندات متمامی مدار  فوراد یبا رندهیطرف گ مگر قراردادیطرف د

 دهنده بازگرداند. طرفبهعات است را که نشانه محرمانگی اطال هاآن

 

 :هانیتضم -8 ماده

 که دینمایمن یگر اعالم و تضمید طرفبههر طرف قرارداد 

  .هستن قرارداد را دارا یاز حقوقی الزم برای وارد شدن و اجرای ایالف( امت

 است.  اجراقابلکه مطابق با مدت آن  هست حقوقی آورالزامن قرارداد شامل تعهدات یب( ا
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شامل  ج( روش انجام و اجرا ساس قرارداد  سازیبر ا شا چ یمنتج به ه هاآنرنده یاطالعات محرمانه برای گ اف

 با طرف سوم ن واهد شد. ع حقوق در ارتباطییا تضیا نقض عهد نشده و یا ت  ف از تعهدی و یتعهد 

 

 منع مهندسی معکوس:  -9 ماده

کدام مایمن قرارداد توافق یاز طرف هر مهکه  ندین نا نه یطرف د افزارینرم یهابر ما عات محر گر دارای اطال

ست و هر طرف توافق  شمند ا سی معکوس مرییکه از تغ دینمایمارز ستن قفل  ممهند خ ق هر  مافزارینرمشک

ستفاده مجدد  بر آنگری مبتنی یا ر د د یاجتناب نما در اطالعات محرمانه افزارینرم یهابرنامهاز   یرمجازو ا

 د.ین امور ننمایگر قرارداد اقدام به انجام ایه طرف دیت کتبی اولیدون رضاو ب

 

 عدم اعطای حقوق:  -10 ماده

ا یاز یامت گونههیچن توافقنامه یاطالعات افشننناء شنننده محرمانه متعاقب ا که رندیپذیمتوافق کرده و  متعهد

مالک هد کردیگر ایتی برای طرف دیحقوق  بت اختراا مچ حقی از اخترااین هین طرفیو همچن مجاد ن وا  م 

ساست فکری که یگر حقوق مالکیتجاری و د عالئم مرایتکپی یما یآمده  به وجودن اطالعات محرمانه یا بر ا

و  شننده بت مشنندهاسننتفادهگر موارد یا دیچ محصننول ین حق ندارد هیاز طرف یکهیچن یندارند. همچن مندیآ

 ا بفروشد.یاستفاده نموده  مقرارداد را به هر منظوری ساختهگر یمنتج از اطالعات محرمانه طرف د

ا یگری انتقال یا نهاد دیسنننوم  طرفبهن قرارداد را یا تواندینمگر یت کتبی طرف دیچ طرفی بدون رضنننایه

در موارد فوق فاقد اعتبار  آمدهعملبهتالش  هرگونه. گریا به نحو دیقانون باشد و  د خواه در اجراییواگذار نما

 ن جاری جمهوری اسنالمیین توافقنامه تابع قوانیا ر و ترجمهیتفسن ماجرا مکنترل هرگونه. نیسنت بوده و نافذ

ست.یا ضا ندینمایمن توافق یطرف ران ا سالمی ایکه ر شور جمهوری ا سی در ک  ران اعالمیت خود را از دادر

ود   داده شننیتشنن  اعتباربیو  احصننا یرقابلن توافقنامه یاز ا ییصننالح بندهایمرجع ذ وسننی هبهدارند. اگر 

رد و در ن واهد ک احصننا یرقابلو  اعتباربین توافقنامه را یکل ا میاعتباربیت اجرا و ین عدم قاب یا طورک یبه

. شوندیمر یر کرده و تفسیین بندها تغیقانون قابل انطباق با اهداف ا نیترکینزدن حالت بندهای مذکور با یا

ضایا انتقال تعهدات مندرج در ایچ طرفی حق واگذاری یه ستنادات قانونی بدون ر ت ین توافقنامه را حتی با ا

ندارد. ا مه یکتبی طرف اول  نا نهین توافق ما مل و انحصننناری در مورد افشننناء اطالعات محر کا  ک قرارداد 

ن ی. اتهسجع به محرمانگی اطالعات ن رایطرف مابینفیا شفاهی قب ی ین هر مکاتبه کتبی یگزیو جا هست 

حکم واحد را دارد و پس از انعقاد قرارداد  هانس هاز  هرکدامقرارداد ممکن است در چند نس ه امضاء شود و 

 ن توافقنامه حکم نس ه اص ی را دارد.یر معتبری از ایهر تکث
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نده اطالعات اذعان یگ مه یکه ت طی از ا داردیمر نا ندیمن توافق های  توا پذیریجبرانضنننرر به دهنده  نا

سارات عادالنه و جبران یگیل آن دهنده اطالعات محق به پید که به دلیاطالعات وارد نما ری قانونی جبران خ

 ضررهای مالی است.

 گیرندهم اعم از آنکه نقض تعهد توسننط  تعهدنامهنقض هر یک از تعهدات ناشننی از این  کهیدرصننورت

ه ب مک ف م«متعهد» مرکز یا نق  تشننکیالت آن باشنندم کارکنانیا قصننور مدیران یا  عمدبهمنسننوب 

 م به میزان مقرر در رأی مرجع قضایی ذیصالحم خواهد بود.«مالک»جبران خسارات وارده به 

  سبت به ت  فات صیت حقوقی متعهد و مدیران آن ن منجر به نقض مفاد این مرکز که  کارکنانش 

 گرددم مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تعهدنامه

 طرف خاطی نامه در طول مدت اعتبار آندر صنننورت نقض یا عدم اجرای هر یک از مفاد این توافق

تواند ک یه خسارات و ضرر های مادی و معنوی وارده هست و طرف دیگر میمک ف به جبران خسارت

 .های صالحه اقدام نمایدرا ط ب نماید و یا نسبت به طرح دعوی در دادگاه های وارده به خودو زیان

 ستفاده و افشای  یرمجاز از اطالعات یا مواد محرمانه هر یک از طرفین باید به محض کشف هرگونه ا

نامه از جانب خودم طرف دیگر را مط ع نموده و به هر روش یا هر شنننکل دیگر از نقض این تفاهم

 . یرمجاز آن در آن زمان یا آینده گردد یستفادهمعقولی مانع ا

 نامهم مراتب در صنننورت عدم اجرای تعهدات هر یک از طرفین در اجرای هر یک از مفاد این توافق

گرفتن تشریفات اداری و قضایی و با اعالم  نظر در بدون صورت مکتوب به وی اعالم خواهد شد و به

 .ابین برای متعهد له وجود خواهد داشتمکتبیم حق فسخ قراردادها و توافقات فی

  الزم به ذکر است که فسخ قراردادها و توافقاتم نافی تعهد طرف خاطی دایر بر جبران خسارت وارده

 .ن واهد بود
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انعقادم اعتبارم فسننخم نقضم تفسننیر یا  ازجم هک یه اختالفات و دعاوی ناشننی از این قرارداد و یا راجع به آن 

گردد که مطابق با قانون اسنناسنننامه و آئین داوری آن مرکز با اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاا می

گردد. داور عالوه بر مقررات حاکمم عرف تجاری  وفصننلحلقطعی و الزم االجراء  صننورتبهرأی یک نفر داور 

شود مستقل از قرارداد اص ی ت قی می یانامهموافقتنمود. شرط داوری حاضرم  را نیز مراعات خواهد ربطیذ

 الزم االجراء است. درهرحالو 

 خواهد بود. مؤ رتوافق کتبی طرفین  فقط با نامهتوافقاصالح این  هرگونه
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. رسیدگی به اختالفات ناشی از هستایران  یاز هر حیی تابع قوانین و مقررات جمهوری اسالم نامهتوافقاین 

 نباشدم در صالحیت مراجع قضایی خواهد بود. وفصلحلقراردادم چنانچه از طریق مذاکره قابل 

شانی طرف مقابل صرفاًهرگونه اعالم و افهار و مکاتبات طرفینم  ست که به ن شأ ا ر ا صورتی معتبر و من م در 

 ین قرارداد آمده استم ارسال گردد.که در ا

مقابل  طرفبهم 8-1به نحو مذکور در بند  کهنشانی طرفین فقط در صورتی معتبر و قابل استناد است تغییر 

 باشد. شدهاعالم

 

 

 

از  تعهدنامهتمامی نسخ این توافقنامه در ..... ماده و در ..... صفحه و در ... نسخه نوشته شد است که 

 .باشندیماعتبار حقوقی واحد برخوردار 

 االتباع و اجرایی نمودند.مراتب فوق، طرفین این قرارداد را از تاریخ مندرج بر آن الزمنظر به و  


