
بسمه تعالی
 

«ی اطالعاتافشا منعو  ینامه رازدارموافقت »

 ،................. یو شناسه مل .................به شماره  یکد اقتصاد و......................به شماره ثبت  ............شرکت  نیب مایموافقت نامه ف نیا

شود و نامیده می .....................نامه که منبعد اختصارًا در این موافقت عامل ریسمت مدبه  .................................. یندگیبه نما

با مدیر عامل به سمت  ....................... یبه نمایندگی آقا ،...............................و شناسه .....و کد .................به شماره ثبت  ........................

، طبق قیود و شرایط "یتفاهم احتمال ایقرارداد و "هدف عقد یک  باو "اطالعات محرمانه"جهت رد و بدل  ......................... یکد مل

 .دینما می منعقد نامهموافقت نیمندرج در ا االجراآور و الزمالزام

نامه در مرحله مذاکره و گفتگو درباره موضوعات معین، با هدف عقد یک : طرفین این موافقتقرارداد احتمالی (  1-1

ار مذکور بر اعتب یانعقاد یا عدم انعقاد قرارداد احتمالشود؛ فلذا گفته می "قرارداد احتمالی"باشند که به آن قرارداد می

 .باشدنامه نمیاشته و جزء تعهدات و حقوق این موافقتند ینامه تأثیراین موافقت

 کند.را برای طرف دیگر آشکارسازی می "اطالعات محرمانه": منظور طرفی است که احب اطالعاتص (  1-2

: منظور اطالعاتی کتبی، شفاهی، دیداری و شنیداری است؛ مختص به کار و محیط فعالیت اطالعات محرمانه (  1-3

یا نباشند، لیکن توسط ، صرف نظر از اینکه این اطالعات لزومًا دارای برچسب محرمانه باشند "صاحب اطالعات"

جلسه شده و با ذکر عنوان و تقریر وضعیت، صورت "گیرنده اطالعات"و نمایندگان  "صاحب اطالعات"نمایندگان 

 تحویل/تحوّل گردیده باشند.

 

و  یخصوص یماهیت یخود که دارا یهارا در زمینه فعالیت یاطالعات خاصنامه این موافقتطرفین : آشکارسازی (  1-4

  روش انجام وخواهند داد که این در اختیار یکدیگر قرار نامه بشکلی ، طبق مفاد این موافقتشدبایمحرمانه م

و یا تضییع  یمنتج به هیچ تعهد یا تخلف از تعهد "اطالعاتگیرنده " یبرا "اطالعات محرمانه" یسازی آشکاراجرا

 .گرددن شخص ثالثحقوق در ارتباط  با 

 کند.دریافت می "صاحب اطالعات"را از  "اطالعات محرمانه": منظور طرفی است که گیرنده اطالعات (  1-5

بجز در جهت امیال  "اطالعات محرمانه"از تمام یا اجزاء  "گیرنده اطالعات": عبارتست از اینکه اصل عدم استفاده (  1-6

 استفاده نکند. "صاحب اطالعات"

کالً و  "اطالعات محرمانه"مامی تالش خود را جهت حفظ ت "گیرنده اطالعات": عبارتست از اینکه اصل عدم افشاء (  1-7

های الزم و کافی را به نیروها، جزئاً از طریق تمهیدات و اعمال سطوح امنیتی و نه محدود به آن بکار گرفته و آموزش

 مشاوران و کارکنان خود ارائه و تعهدات الزم را اخذ نماید.

 باشد: ی و حقوقی به غیر از موارد ذیل می: منظور کلیه اشخاص حقیقاشخاص ثالث غیر مجاز (  1-8

 طرفین قرارداد؛ 



  دارند؛  "اطالعات محرمانه"که در راستای انجام وظیفه نیاز به  "گیرنده اطالعات"کارکنان 

  اطالعات "ی کلی یا موردی دسترسی به اجازه "صاحب اطالعات"اشخاصی که به موجب مجوز صادره از طرف

 آورند.بدست می "گیرنده اطالعات"نامه با درخواست و تعهد موافقترا طبق مفاد این  "محرمانه

اند صرفاً به منظور راهنمائی و اطالع از مفاد نامه نوشته شده: کلمات و عباراتی که در عناوین مواد موافقتعناوين (  1-9

 توان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد.باشند و نمیمواد می

 نامهموضوع موافقت - 1 ماده

از طریق مذاکرات شفاف که متضمن  "قرارداد احتمالی"نامه عبارتست از، همکاری در  جهت عقد موافقتموضوع  (  1-1

 باشدنامه میطرفین طبق مفاد این موافقت "اطالعات محرمانه"آشکارسازی و حفظ 

 نامهشروع و مدت موافقت - 2 ماده

 .گرددیم شروع    27/03/1398نامه از تاریخ  این موافقت (  2-1

را در  "اطالعات محرمانه"، آننامه چنانچه طرفین پیش از موافقت یامضا شروع یا تاریخنظر از  صرف  - 1 تبصره

 .نامه از همان تاریخ خواهند بودمفاد این موافقت یاختیار یکدیگر قرار دهند، طرفین ملزم به اجرا

 باشد.می "اطالعات محرمانه" آشکارسازیسال از تاریخ آخرین ( 2)نامه دو مدت این موافقت (  2-2

 نامهاین موافقته ( سال2)یک دوره دو  یبرا بعد از زمان پایان آن، "یقرارداد احتمال"در صورت عقد   - 2 تبصره

 خواهد داشت.اعتبار 

 مالکیت و رازداری - 3 ماده

 یبا هر ماهیت ،یگونه حقبوده؛ و در این زمینه هیچ "صاحب اطالعات"متعلق به طرف  اختصاصاً  "محرمانهاطالعات " (  3-1

 .گرددیاعطا نم "گیرنده اطالعات"به 

اطالعات "از  "گیرنده اطالعات"کلیه اطالعاتی که در جریان اجرای موضوع این قرارداد توسط   - 3 تبصره

بوده و مشمول شرایط و مواد این  "صاحب اطالعات"گردد متعلق و مختص منتج، حاصل و یا ایجاد می "محرمانه

 یعالیم تجار ،رایت یکپ ،ثبت اختراع ،ختراعاز ا یهیچ حق "گیرنده اطالعات"نامه خواهد بود، همچنین موافقت

حق ندارد  و  شتهندا ،آیند یبوجود آمده یا م "اطالعات محرمانه"که براساس این  یو دیگر حقوق مالکیت فکر

 ،ساخته یرا به هر منظور "اطالعات محرمانه"ثبت شده و منتج از  ،هیچ محصول یا دیگر موارد استفاده شده

 استفاده نموده یا بفروشد.

بوده و از آشکارسازی اطالعات به هر نحوی  "عدم افشاء"و  "عدم استفاده"متعهد به رعایت اصول  "گیرنده اطالعات" (  3-2

 جداً جلوگیری نماید. "اشخاص غیر مجاز ثالث"و طریقی در مجامع عمومی و خصوصی و به 



 محدوده و معافیت

 یارتج ،ی، بدون قید تحدید، شامل کلیه اطالعات فن"اطالعات محرمانه"نامه عبارتست از، کلیه محدوده این موافقت (  3-3

ای ههای کاری، پروژهو سیاستاسرار  ،یدانش فن ،یکار یهاو روال یاطالعات مربوط به پرسنل، ساختار سازمان ،ییا علم

یا اطالعات چه بصورت کتبی، قابل لمس، نوع داده  و هر یها، خصوصیات فنها، نقشه، طرحهاسامانهها، فرایند ،آتی

 تحت پوشش است. هایالکترونیکی و شفاهی در تمام حوزه

 نامه عبارتند از :های این موافقتمعافیت (  3-4

ه ب "اطالعات محرمانه"که نهادهای دولتی طبق نیاز خود اقدام به آشکارسازی تمام یا بخشی از الف( در صورتی

نامه در مورد متعهد به رعایت مفاد این موافقت "گیرنده اطالعات"صورت عمومی نموده باشند در این صورت 

 نخواهد بود. "اطالعات محرمانه"همان بخش از 

نامه نباشد، که ناقض قانون یا مفاد این موافقت یها، به طریقآن آشکارسازیکه طرفین قبل از  یاطالعاتب( 

منوط به اینکه در زمان آشکارسازی کتباً اظهار و  اند؛ها را در اختیار داشتهداشته و یا آن یگاهها آنسبت به آن

 نامه معاف خواهد بود.اقرار به دسترسی گردد، از شمول رعایت مفاد این موافقت

 نغیرمرتبط ارائه شده باشد بدو ثالثبه شخص  "صاحب اطالعات"بوسیله  "محرمانه اطالعات"که  یزمانج( 

 .بین آنها ایجاد شده باشد ما یف یاینکه تعهدات محرمانگ

در معرض عموم قرار بگیرد و  نامهموافقت یدر بازه زمان "صاحب اطالعات" بواسطه "محرمانهاطالعات "اگر د( 

 نداشته باشد. یدر این رابطه تقصیر "گیرنده اطالعات"

اطالعات در مورد محرمانه بودن  تقریریهیچ یا باشد و  "گیرنده اطالعات"که اطالعات در مالکیت  یزمانهـ( 

قل به ایشان منت جلسه تحویل/تحوّل، اطالعاتی رابدون نیاز به تهیه صورت "صاحب اطالعات"یا و مکتوب نشده 

 کرده باشد

دهد این دانش حفظ  یکه دانش و تجربه مربوط به خود را افزایش م یممکن است زمان "گیرنده اطالعات"و( 

تجربه و  ، از دانش ینوع وبماند   یباق خودمشاوران و گردانندگان  ،ه به شکل نامحسوس در ذهن کارکنانشد

 ،یبازاریاب ،افشاء ،باشد را توسعه "اطالعات محرمانه"مشابه  یتواند  به صورت عموم یکه م ییا مالکیت فکر

به تجر ،دانش از در این نوع یهیچ گونه حق "صاحب اطالعات" ،دراین صورت نموده باشد کهانتقال و یا استفاده 

ت تجربه و مالکی ،بر اخذ غرامت مرتبط با استفاده از این نوع دانش یمبن یهیچ حق و شتهندا یو مالکیت فکر

 .نخواهد داشت "اطالعات صاحب" یاز مناسبات تجار یهیچ حقنیز  "اطالعاتگیرنده " متقابالًو  ندارد یفکر

 استرداد  - 4 ماده

 "محرمانه اطالعات" عین و کلیه نسخ که کند درخواست دیگر طرف از زمان، هر در تواند،می "صاحب اطالعات" (  4-1

ها اعم از سخت یا نرم )بر روی هر ها و رونوشتهمراه یادداشتبه را شده، اعم از بازسازی شده و تغییر یافته آشکارسازی



 یدرخواست "اطالعات محرمانه"بدون هیچ قید و شرطی ضمن عودت  "گیرنده اطالعات"متقابالً  و دارد نوع رسانه( مسترد

 ای مستقیم طور به را هاآن از یکهیچ مذکور، اطالعات بازگرداندن از پس که مضمون بدین ایبه ترتیب فوق، اظهارنامه

 . داردنداشته است، تنظیم و تحویل می نگه خود کنترل تحت یا ید در غیرمستقیم

 "گیرنده اطالعات"، "اطالعات محرمانه"مبنی بر امهاء  "صاحب اطالعات"در صورت درخواست کتبی   - 4 تبصره

 با روش صحیح و غیر قابل برگشت معدوم ساخته و را هاآن فوق، بند به ترتیب اقالم استرداد جای به موظف است

 قیممست طور به را هاآن از یکو هیچ گشته اطالعات محرمانه معدوم و اقالم کلیه اینکه بر مبنی ایاظهارنامه سپس

 نداشته است، تنظیم و تحویل دارد. نگه خود کنترل تحت یا ید در غیرمستقیم یا

طبق نظر  را استرداد، مفاد آن درخواست دریافت از روز( هفت) 7 مدت ظرف است، متعهد "گیرنده اطالعات" طرف (  4-2

 .و گزارش نماید اجرا "صاحب اطالعات"

تا پایان اعتبار مصرح  "گیرنده اطالعات"و ارائه اظهارنامه، رافع تعهد و مسئولیت  "اطالعات محرمانه"استرداد یا امهاء  (  4-3

 گردد.نمی "اطالعات محرمانه"نامه برای همان بخش از ( نسبت به اجرای مفاد موافقت3در ماده سه )

 ساير شرايط - 5 ماده

موارد ذیل را تصدیق، تائید و اذعان نموده و نسبت به رعایت و اجرای آن نامه طرفین عالوه بر شرایط مذکور در موافقت

 متعهد گردیدند:

 است.  "صاحب اطالعات"ارزشمند، خاص و منحصر به فرد  یهایجزء دارای "اطالعات محرمانه" (  5-1

 ییا مطلوب بداند برا یکه بنا به صالحدید خود ضرور یرا تنها تا حد "اطالعات محرمانه" ،"صاحب اطالعات" (  5-2

 . نمایدیم آشکارسازی ،"گیرنده اطالعات"

 ،معکوسیمهندس ر،از تغیی "گیرنده اطالعات"ارزشمند است و  "اطالعات محرمانه" یدارا ینرم افزار یبرنامه ها (  5-3

در  یزارنرم اف یبرآن و استفاده مجدد غیر مجاز از برنامه ها یمبتن یخلق هر اثر دیگر  ی،شکستن قفل نرم افزار

 اقدام به انجام این امور ننماید. "صاحب اطالعات"ی اجتناب نماید و بدون رضایت کتب  "اطالعات محرمانه"

نامه و پس از آن و یا در طول مدت این موافقت "صاحب اطالعات"خود با  هر طول مدت رابطد "گیرنده اطالعات" (  5-4

را به  "محرمانهاطالعات"نامه حاضر قید شده، که در موافقت یتصریح شده است، به جز موارد (3سه) چنانچه در ماده

 نکنند.ی آشکار هیچ شخص ثالث یطرف دیگر برا یبدون رضایت کتب ،یدلیل هر هدف و

خود فاش نماید، مشروط بر  یامشاوران حرفه یرا تا حد الزم برا "اطالعات محرمانه" تواندیم "گیرنده اطالعات" (  5-5

 نامهموافقتتبعیت از شرایط این  یین براجهت فراهم آوردن شرایط الزم به منظور توافق مشاور اینکه اقدامات مورد نیاز

 را انجام دهد.  "غیرمجازص ثالث اشخا" یبرا "اطالعات محرمانه" یاز افشا یو با هدف جلوگیر

فرض  کارکنانو سرپرستان  ،مدیران ،یامشاوران حرفه توسط هر یک از نامهدر صورت نقض موافقت  - 5 تبصره

 . است اقدام نموده "گیرنده اطالعات"یبه عنوان نماینده بر این است که مقصر یا مقصران

 



 

 

های موازی تحت هیچ های رقیب یا سازماننامه با هیچ یک از شرکتدر مدت اعتبار این موافقت "گیرنده اطالعات" (  5-6

ها و مطبوعات اعم از همکاری نخواهد داشت و از انجام هر گونه مصاحبه با رسانه "اطالعات محرمانه"عنوانی در موضوع 

نماید. در صورت احراز تخلف، خسارت جلوگیری می "صاحب اطالعات"عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از 

 گردد.جبران می "گیرنده اطالعات"، بدون هیچ گونه اعتراضی توسط "صاحب اطالعات"احصائی 

 نیگردد. از ا "صاحب اطالعات" و صدمات به انیممکن است منجر به بروز خسارت، ز "اطالعات محرمانه" یشااف (  5-7

شده به  وارد ایو  یصدمه احتمال ای بیرا در برابر هرگونه خسارت، ادعا، آس "صاحب اطالعات" ،"گیرنده اطالعات"، رو

حاصل گردد، مصون  یو ینامه از سونقض مفاد موافقت جهیکه در نت یتیاشخاص ثالث با هر ماه ای "صاحب اطالعات"

 می نماید. الذمهیو بر

نامه خیانت در امانت تعهد به نتیجه بوده و هر گونه اقدام مغایر مفاد موافقت "گیرنده اطالعات"تعهد   - 6 تبصره

 تلقی و قابل تعقیب کیفری )عالوه بر جبران خسارت( خواهد بود.

( 7هفت ) نامه را نقض کند و این نقض را ظرف مدتاین موافقتک از مفاد هر ی "گیرنده اطالعات"که  یدر صورت (  5-8

 مجاز است موضوع را به دادگاه صالحه ارجاع دهد. "صاحب اطالعات" جبران ننمایند، یروز از تاریخ ابالغ کتب

وان مورد نباید به عن حقینامه توسط طرف ذهریک از مفاد این موافقت یعدم اجرا یا عدم ارائه درخواست اجرا (  5-9

مربوط به آن و یا حق  یهایک از بخشنامه یا هیچاعراض از این مفاد در نظر گرفته شود و نباید بر اعتبار این موافقت

 نامه تأثیر بگذارد.مفاد این موافقت یاجرا

است و چنانچه هریک  "گیرنده اطالعات" نامه بر عهدهاز نقض مفاد این موافقت یناش یو کیفر یمسئولیت حقوق (  5-10

اطالعات متعلق به طرف مقابل شده و به این واسطه ضرر و زیان  ینامه موجب افشااز طرفین با نقض مفاد این موافقت

 "صاحب اطالعات"آید، بدون لطمه به حق  دیا اشخاص ثالث وار "صاحب اطالعات"ه ب یو معنو ییا خسارات مال یجان

مسئولیت پاسخگویی در برابر کلیه  "گیرنده اطالعات"وارده،  یو معنو یماد یهادر خصوص مطالبه خسارات و زیان

 را متحمل  یاحتمال یو کیفر یاشخاص، مراجع و محاکم را بر عهده داشته و عواقب حقوق

 خواهد شد.

 حل اختالف - 6 ماده

المقدور با مذاکره حتی و وقوع مصادیق عدم اجرای تعهدات تفسیر مواد آن  نامه،موافقتهرگونه اختالف راجع به این  (  6-1

می  "صاحب اطالعات" طریق، این آمیز حل و فصل خواهد شد و درصورت عدم حصول نتیجه ازمسالمت یهاو راهکار

 .تواند به مراجع صالحه قضایی کشور جمهوری اسالمی ایران مراجعه نماید

ه ین باید بنگردیده طرف یمنته یاست و به تصمیم قطع یکه موضوع اختالف در حال رسیدگ یمادام  - 7 تبصره

 نامه ملتزم بوده و آن را اجرا نمایند.تعهدات خود در این موافقت



د طرفین نرسیده باش ینامه مادام که مکتوب نشده و به امضااصطالحات، تفاسیر و یا موارد اعراض از مفاد این موافقت (  6-2

 . باشدینافذ و مؤثر نم

 بین طرفین در خصوص موضوع آن حاکم و ناظر است. نامه و رابطهایران بر این موافقت یاسالم یقوانین جمهور (  6-3

 اقامتگاه قانونی طرفین - 7 ماده

، ساختمان برلیان، طبقه سوم،  23تهران، میدان کاج،  خیابان ششم، پالک اقامتگاه خود را به نشانی ،آينده پژوهان (  7-1

 اعالم نمود. ،5واحد 

کاشان، میدان جهاد، انتهای بلوار دانش، روبه روی بلوار دانشجو، کوچه شهید  اقامتگاه خود را به نشانیپرشان ايده،  (  7-2

 اعالم نمود.محمودزاده، ساختمان بیابان نورد، طبقه زیر زمین 

جدید را کتباً به  یروز، نشان (10ده )حداکثر ظرف مدت  ،یطرفین ملزم هستند در صورت تغییر نشان  - 8 تبصره

اطالع طرف مقابل برسانند و مادام که تغییر آن به طرف دیگر اعالم نشده باشد ابالغ هرگونه مرسوله و نامه به 

 .گرددیم یشده تلق دریافت مذکور در بندهای فوق،آدرس 

 .ودمعتبر خواهد ب کلیه مکاتباتی که به نشانی های فوق ارسال گردد، ابالغ شده تلقی و کلیه آثار مترتبه بر آن (  7-3

توان مکاتبات را از طریق شماره نمابر برای طرف دیگر ارسال نمود. در مواردی که سرعت عمل مورد نیاز است، می (  7-4

 .شودو تحویل برای طرف دیگر ارسال  در هر صورت در همان روز یا حداکثر روز بعد اصل مکاتبه باید مستقیماً

 دهو  شودفرستاده  یتوسط پست سفارش بایستیغ مذکور مدر صورت ارسال ابالغ از طریق پست، ابال  - 9 تبصره

 گردد مگر اینکه خالف آن ثابت شود.می یدریافت شده تلق ،( روز پس از تاریخ ارسال10)

 نامهمشخصات و سنديت موافقت - 8 ماده

 فاهیش و کتبی توافقات تمام جانشین و است آن موضوع زمینه در طرفین میان توافقات کل شامل حاضر نامهموافقت (  8-1

 . گرددمی نامهموافقت این موضوع با رابطه در طرفین میان قبلی

این  باشد، اجرا غیرقابل یا و غیرقانونی اعتبار،بی دلیلیهر به نامهموافقت این هایبند از بند چند یا یک که صورتی در (  8-2

 نامهموافقت این و بگذارد تأثیر نامهموافقت این مفاد دیگر بر نباید بودن اجرا قابل غیر و یا بودن غیرقانونی اعتباری،بی

 همچنین ندارد؛ وجود آن در اجرایی غیرقابل یا و قانونیغیر اعتبار،بی ماده چنین گویی که شود تعبیر طوری باید

اعتباری، غیر قانونی بودن، همچنین بی .گردد اجرا اشاصلی هدف و شرایط اساس بر امکان حد در باید نامهموافقت

نامه که به موجب حکم قطعی مراجع ذیصالح قضائی مسجل شده باشد بطالن یا عدم نفوذ برخی از مفاد این موافقت

 نامه از نظر الزم االتباع بودن نخواهد داشت.تأثیری بر مابقی مفاد موافقت

و طرفین رسیده  نسخه تنظیم و به مهر و امضای (3سه )تبصره در  (10ده )ماده و  (10ده )در  نامهموافقتاین  (  8-3

 بوده و حکم واحد را دارد برابرکلیه نسخ دارای اعتبار مبادله گردید. 



 

 

نامه و انجام تمام امور این موافقت ینسبت به امضا کنندمینامه حاضر اذعان گان موافقتامضاکننده  - 10 تبصره

و انفرادًا بوده الزم و توانایی یاختیار قانون ینامه داراتعهدات خود بر حسب مفاد این موافقت یاجرا یمورد نیاز برا

 .نامه متعهد هستند( در قبال اثرات و تبعات این موافقت3نامه مصرح در ماده سه )و متضامناً تا پایان موافقت

 

 صاحبان امضاء مجاز
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 مهروامضاء .........................................

 

 

 

 صاحبان امضاء مجاز موسسه 
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