
 

                                                 

 (NDA)قرارداد محرمانگي 

  

شركت .............. به عنوان پيمانكار از      شاء اطالعات به وسيله  اين قرارداد، حاكم بر چگونگي اف

 تاريخ ابالغ قرارداد قابل اجرا مي باشد.  

 تعريف اطالعات محرمانه:  -١

با پيمان       » اطالعات محرمانه   «بر اين اساااا   به معني هرگونه اطالعات فني و غير فني مرتبط 

 است كه به وسيله كارفرما به پيمانكار ارائه مي شود كه شامل و نه محدود به:  ......... شماره 

الف(اختراعات و درخواسااات ها    

 اختراع   ب(اسرار تجارت   

 ج(اطالعات حق چاپ )كپي رايت(   

حصااار ،ايده ها،فنون،طره ها  اوليه، رساام ها )نهشااه ها(، ألار تنليني،نمونه ها   د(اطالعات ان

سبات عدد  )الگوريتم     ستگاه ها،تجهيزات، محا ،ابتكارات،دانش ها )اطالعات فني(،فرأيندها،د

با خدمات و محصاااو ت              ها،برنامه ها  نرم افزار،مساااتندات منبر نرم افزار و قواعد مرتبط 

يز از طر    هاد  هر  بدون              پيشااان يد و  به وجود أ نده  كه در أي كه  يا أن حاضااار  حال  فين در 

محدوديت شاااامل اطالعات مربوطه به أن ها ن ير تحهيق،كار تجربي،توساااعه،مشااا صاااات و  

جزئيات طراحي،مهندسااي،اطالعات مالي،تهاضاااها  تداركاتي،خريدها،توليدات،فهرساات ها   



 ،پيش بيني ها  تجار ،بازار    مشاااتر ،سااارمايه گكاران،كاركنان،ارتباطات قرارداد  و تجار         

فروش و حراج كا ،طره ها و اطالعات بازاريابي مي باشد كه طرف قرارداد تعهد مي نمايد أنها  

 را برا  ش ص سوم فاش ننمايد.  

 شناسايي اطالعات محرمانه:  -٢

اگر اطالعات محرمانه در برگيرنده مدارك مشاااهود شاااامل و نه محدود به )نرم افزار،سااا ت 

شد مي توان أن      افزار، سز ها،نوارها،نمونه ها  اوليه و الگوها( با شه ها ،نمودارها، جداول،دي نه

ها را محرمانه قلمداد نمود و حتي شااره مشااابهي از أن ها نيز اطالعات محرمانه مي باشااد.اگر  

شاء             شوند مي توان أن را به عنوان اف شاء  صر  اف ساني يا ب صورت ل اين اطالعات محرمانه به 

در بازه زماني محرمانگي شناخت.)كليهي اطالعات و اسناد  كه در طول پروژه به أنها   اطالعات 

 دستيابي پيدا مي كند محرمانه تلهي مي گردند(  

   

 موارد استثناء در اطالعات محرمانه:  -٣

شي از اطالعات محرمانه كارفرما     سا  اين توافق نامه،در ارتباط با هر ب  تعهدات پيمانكار بر ا

 فسخ خواهد شد كه طرف گيرنده اطالعات )پيمانكار( به صورت مستند لابت كند كه :    زماني

الف(زماني كه اطالعات كارفرما،به گيرنده اطالعات أن انتهال داده شااد أن اطالعات در معر  

عموم بوده باشاااند .ب(اگر اطالعات به واسااافه كارفرما، در بازه زماني محرمانگي در معر             

 د و گيرنده اطالعات در اين رابفه تهصير  نداشته باشد .  عموم قرار بگير



ج(زماني كه اطالعات در مالكيت پيمانكار باشاااد و هيع تعهد  در مورد محرمانه بودن نداده               

 باشد و كارفرما اطالعات را بدون اخك تعهد به ايشان منتهل كرده باشد .  

 طالعات أن منتهل كرده باشد .  د(زماني كه مشاوراطالعات را به نحو مهرر به گيرنده ا

ه(زماني كه اطالعات به وسيله كاركنان و عوامل كارفرما به طور مستهل توسعه داده شود،بدون      

 رجوع به اطالعات رد و بدل شده في مابين طرف قرارداد و گيرنده اطالعات محرمانه  

شد       سوم غيرمرتبط ارائه  ش ص  سيله كارفرما به  شند بدون اينكه  و(زماني كه اطالعات به و ه با

 تعهدات محرمانگي في مابين أن ها ايجاد شده باشد .  

ز(زماني كه افشاء اطالعات به دليل صدور حكم دادگاه معتبر يا ديگر نهادها و سازمان ها دولتي 

بر اسااا  قانون موجود يا به من ور احصاااء حهوي يكي از طرفين اين قرارداد صااورت گرفته   

 باشد .  

سط        ه(اگر در زم شند و تو شده با ش ص ن شائ اطالعات اين اطالعات به عنوان محرمانه م ان اف

كارفرما يا پيمانكار به صورت لساني و بصر  افشا شوند در زمان افشاء اين اطالعات به عنوان        

 اطالعات محرمانه تلهي ن واهد شد.  

 راهبر  اطالعات محرمانه:  -٤

قت و            مه و كه در ه يد  ما كار توافق مي ن مان كامال        پي يان و انهضااااء اين قرارداد، پا علي رغم 

محرمانگي اطالعات محرمانه طرف كارفرما را حنظ نمايد و أن را برا  طرف ساااومي مگر با            

به غير از              توافق كتبي كارفرما افشااااء ننمايد و اطالعات محرمانه را برا  هيع هدف ديگر  



هد نمود كارفرما وقتي اجازه دسترسي موضوع پيمان با طرف دوم در اين توافهنامه استناده ن وا

 به اطالعات محرمانه را به پيمانكار مي دهد كه استناده كننده از  

  

 

  

كاركنانش بوده يا نماينده مجاز نياز به دانستن أن داشته و كسي باشد كه قرارداد محرمانگي را 

محتوا  ذكر شده در امضاء كرده يا اينكه ملزم به رعايت تعهدات محرمانگي حداقل محدود به 

 اينجا باشد.  

 دانش باقي مانده در ذهن:  -٥

پيمانكار ممكن اساات زماني كه دانش و تجربه مربوط به خود يا شااركتش را افزايش مي دهد   

اين دانش حنظ شده به شكل نامحسو  در ذهن كاركنان،گردانندگان،مشاوركاران و مشاوران 

وان اطالعات محرمانه افشا شده تلهي مي شوند.مادامي كه باقي بماند بنابراين اين اطالعات به عن

اين توافهنامه تبعيت مي نمايد ممكن اسااات و  نوعي از دانش،تجربه و يا        ٤مشااااور از ب ش 

باشاااد را                      نه  ما عات محر به اطال به  به صاااورت عمومي مشاااا ند  كه مي توا يت فكر   مالك

ستناده نمايد.در اي     شاء،بازاريابي،انتهال و يا ا صورت كارفرما هيع گونه حهي در اين  توسعه،اف ن 

با             مت مرتبط  خك غرا نداردهمكنين هيع حهي مبني بر ا يت فكر   مالك به و  نوع دانش،تجر

اساااتناده از اين نوع دانش،تجربه و مالكيت فكر  نداشاااته و همينفور مشااااور هيع حهي از         

 مناسبات تجار  دهنده اطالعات ن واهد داشت.  

 رداد:  مدت و تاريخ انهضاء قرا-٦



اين قرارداد ده ساااال پز از تاريخ تننيك پايان خواهد يافت. تعهدات پيمانكار بر اساااا  اين            

شينان و افراد      سط وراث،جان قرارداد تا پايان مهلت قرارداد في مابين باقي مي مانند و حتي تو

شده برا  يز دوره   شد.ب     ٥كه كار به أنها واگكار  سخ مي با ه محض ساله الزام أو و غيرقابل ف

پايان و انهضااااء مهلت قرارداد يا به محض درخواسااات كتبي طرف ديگر قرارداد،پيمانكار بايد 

فورا  تمامي مدارك،مسااتندات،موارد محسااو  و نيز تمامي رونوشاات ها  أن ها را كه نشااانه  

 محرمانگي اطالعات است را به كارفرما باز گرداند.  

 تضمين ها:  -٧

 و تضمين مي نمايد كه :   پيمانكار به كارفرما اعالم 

 الف(امتياز حهوقي  زم برا  وارد شدن و اجرا  اين قرارداد را دارا مي باشد   

 ب(اين قرارداد شامل تعهدات الزام أور حهوقي مي باشد كه مفابق با مدت أن قابل اجرا است   

  پيمانكار أن ج(روش انجام و اجرا بر اسا  قرارداد شامل افشاء ساز  اطالعات محرمانه برا     

ها منتج به هيع تعهد يا ت لف از تعهد  و يا نهض عهد نشاااده و يا تضااايير حهوي در ارتباط با 

 طرف سوم ن واهد شد. 

   

 منر مهندسي معكو :  -٨

پيمانكار توافق مي نمايند كه برنامه ها  نرم افزار  كارفرما دارا  اطالعات محرمانه ارزشاامند 

ست و پيمانكار توافق مي   ستن قنل نرم افزار ،خلق      ا شك سي معكو ، نمايد كه از تغيير،مهند



هر الر ديگر  مبتني بر أن و اساااتناده مجدد غير مجاز از برنامه ها  نرم افزار  در اطالعات       

 محرمانه اجتناب نمايد و بدون رضايت كتبي اوليه كارفرما اقدام به انجام اين امور ننمايد.  

 عدم اعفا  حهوي:  -٩

توافق كرده و مي پكيرد كه اطالعات افشاااء شااده محرمانه متعاقن اين توافهنامه هيع   پيمانكار

گونه امتياز يا حهوي مالكيتي برا  طرف ديگر ايجاد ن واهد كرد،و همكنين پيمانكار هيع حهي    

از اختراع،لبت اختراع،كپي رايت،عاليم تجار  و ديگر حهوي مالكيت فكر  كه بر اساااا  اين 

نه به وجود أمده يا مي أيند را ندارد .پيمانكار حق ندارد هيع محصااول يا ديگر اطالعات محرما

به هر من ور                 ما را  كارفر نه  ما بت شاااده و منتج از اطالعات محر ناده شاااده،ل موارد اسااات

 ساخته،استناده نموده يا بنروشد.  

 جبران خسارت عاد نه:  -١٠

مه          نا كه ت في از اين توافه كار اذعان مي دارد  مان به        پي پكير   نا ند ضاااررها  جبران  مي توا

كارفرما وارد نمايد كه به دليل أن كارفرما محق به پيگير  قانوني جبران خساااارات عاد نه و               

 جبران ضررها  مالي است.  

 متنرقه:  -١١

پيمانكار بدون رضاااايت كتبي كارفرما نمي تواند اين قرارداد را به طرف ساااوم يا نهاد ديگر             

شد و يا به نحو ديگر.هرگونه تالش به عمل أمده  انتهال يا واگكار  نمايد خواه در اجرا  قانون با

باشاااد.هرگونه كنترل،اجرا،تنساااير و ترجمه اين             نافك نمي  بار بوده و  فاقد اعت در موارد فوي 

توافهنامه تابر قوانين جار  جمهور  اسااالمي ايران اساات.طرفين توافق مي نمايند كه رضااايت 



سي در   صاله        خود را از دادر سيله مرجر ذي سالمي ايران اعالم دارند.اگر به و شور جمهور  ا ك

بندهايي از اين توافهنامه غيرقابل اجرا و بي اعتبار تشااا يص داده شاااود به طور كلي اين عدم           

قابليت اجرا و بي اعتبار ،كل اين توافهنامه را بي اعتبار و غيرقابل اجرا ن واهد كرد و در اين            

با         مككور  ندها   ندها تغيير كرده و              حالت ب هداف اين ب با ا بل انفباي  قا قانون  نزديز ترين 

تنساااير مي شاااوند.پيمانكار حق واگكار  يا انتهال تعهدات مندرج در اين توافهنامه را حتي با             

استنادات قانوني بدون رضايت كتبي كارفرما ندارد.اين توافهنامه يز قرارداد كامل و انحصار     

 رمانه مي باشد و جايگزين هر  در مورد افشاء اطالعات مح

 

  

مكاتبه كتبي يا شناهي قبلي في مابين طرفين راجر  به محرمانگي اطالعات مي باشد.اين قرارداد 

ممكن است در چند نس ه امضاء شود و هر كدام از نس ه ها حكم واحد را دارد و پز از انعهاد 

 لي را دارد.  قرارداد هر تكثير معتبر  از اين توافهنامه حكم نس ه اص

شود،طرفيني كه اين قرارداد يز جانبه محرمانگي را ايجاد نموده اند از تاريخ تننيك   گواهي مي 

  أن را اجرايي نمايند.
 


