
دوجانبه محرمانگی" "قرارداد

بين:

شرکت پیوند توسعه نوآفرینی یاس
و

شرکت مهندسی سازگان ارتباط

طرفین قرارداد
این قرارداد با قبول شرایط و تعهدات مندرج در آن بین طرفین ذیل منعقد گردید:

 ، بللا3067 و شللماره شناسللنامه 0453430392 به کد ملللی سید حبیب ا... نجباءآقای  )1
سمت مدیر عامل به نمایندگی شللرکت پیونللد توسللعه نللوآفرینی یللاس(پتونیللا) ، بلله نشللانی:

 ، که از این پس طرف9، واحد72خیابان شریعتی، بالتر از پل صدر، کوچه سیمیاری، پلکا 
اول نامیده می شوند.

،  بلله440 و شللماره شناسللنامه 5309645977 به کد ملللی سیدمحمد هاشمیآقای )2
خیابللان سللمت مللدیر عامللل بلله نماینللدگی شللرکت مهندسللی سللازگان ارتبللاط بلله نشللانی:

 کلله از ایللن پللس طللرف دوم نامیللده مللی40سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلکا
شوند.



محرمانه1 تعريف اطلعاات -
هرگونه اطلعات فنی و غير فنی مرتبط است کلله "اطلعات محرمانه" به معنی بر اين اساس
اسللرار تجللارت، بلله  شامل و نلله محللدود می شود که ديگری ارائه به طرفين هر يک از بوسيله
طرحهای اوليه، رسمها (نقشه ها)، آثللار تللاليفی، نمللونه هللا، اطلعات انحصاری، ايده ها، فنون،
ابتکارات، اطلعات فنی، فرايندها، دستگاهها، تجهيزات، محاسبات عددی (الگوريتمهللا)، برنللامه
بللا خللدمات و محصللولت منبع نرم افللزار و قواعللد مرتبللط های نرم افزار، پروتکلها، مستندات
آيلد و بللدون محلدوديت در آينللده بوجللود کله طرفين در حال حاضر  يا آنچلله هر يک از پيشنهادی
مشخصللات و جزئيللات شامل اطلعات مربللوطه بلله آنهللا نظيللر تحقيللق، کللار تجربللی، توسللعه،
فهرسللتهای خريللدها، توليللدات، طراحللی، مهندسللی، اطلعللات مللالی، تقاضللاهای تللدارکاتی،
بينی هللای تجللاری، بللازار مشتری، سرمايه گذاران، کارکنان، ارتباطات قراردادی و تجاری، پيش
تعهد مللی نماينللد طرفین قرارداد می باشد که کال، طرحها و اطلعات بازاريابی فروش و حراج

فاش ننمايند. سوم آنها را  برای شخص

- شناسايي اطلعاات محرمانه 2
اگر اطلعات محرمانه، در برگيرنده مدارکا مشهود (شامل و نه محدود به  نرم افللزار، سللخت 

افزار، نقشه ها، نمودارها، جداول، ديسک ها، نوارها، نمونه های اوليه و الگوها) باشللد مللی تللوان
آن ها را محرمانه قلمداد نمود و حتی شرح مشابهی از آن ها نيز اطلعات محرمانه می باشد. اگر
اين اطلعات محرمانه به صورت لسانی يا بصری افشاء شوند می توان آن را بلله عنللوان افشللاء

اطلعات در بازه زمانی محرمانگی شناخت.

- راهبری اطلعاات محرمانه 3
اء ايللن قلرارداد، طرفین قرارداد توافق می نمايند کله در هملله وقلت و عللی رغلم پايلان و انقض
ومی مگلر بلا رف س محرمانگی اطلعات طرف ديگر قرارداد را حفلظ نملوده و آن را بللرای ط
توافق کتبی طرف دوم افشاء ننمايد و اطلعات محرمانه را برای هيچ هللدف ديگللری بلله غيللر از

تولید محصولت مورد نظر طرف دوم در اين توافقنامه استفاده نخواهد نمود.
 هر طرف فقط وقتی اجللازه دسترسللی بلله اطلعللات محرمللانه را بلله طللرف ديگللر ميدهللد کلله
استفاده کننده از کارکنانش بوده يا نماينده مجاز نياز بلله دانسللتن آن داشللته و کسللی باشللد کلله
قرارداد محرمانگی را امضاء کرده يا اينکه ملزم به رعايت تعهدات محرمانگی حداقل محدود به

ذکر شده در اينجا باشد. محتوای

- مدت و تاريخ انقضاء قرارداد 4
 سال شمسی از تاريخ امضاء دارای اعتبار خواهلد بلود. تعهلدات گيرنلده1 اين قرارداد به مدت 

اطلعات بر اساس اين قرارداد تا پايان مهلت قرارداد فی مابين باقی می ماند و برای يک دوره
 ساله الزام آور و غير قابل فسخ می باشد. به محض پايان و انقضاء مهلت قرارداد يا بمحللض1

درخواست کتبی طرف ديگر قرارداد، طرف گيرنده  بايد فورا تمامی مللواردی را کلله طبللق ایللن
توافقنامه نشانه محرمانگی اطلعات است، به طرف مقابل بازگرداند. 

- تضامین5
طرفین قرارداد اعلم و تضمين می نمايند که: 

 الف) امتياز حقوقی لزم برای وارد شدن و اجرای اين توافقنامه را دارا می باشند. 

سید حبیب ا...
نجباء

سیدمحمد
هاشمی



اجللرا آن قابللل با مدت آور حقوقی میباشد که مطابق الزام توافقنامه شامل تعهدات ب) اين
است. 

منع مهندسی معکوس 6 -
از طرفين توافق می نمايند که برنامه های نللرم افللزاری طللرف ديگللر دارای اطلعللات هر کدام
محرمانه ارزشمند است و هر طرف توافق می نمايد که از تغيير، شکسللتن قفللل نللرم افللزاری،
خلق هر اثر ديگری مبتنی بر آن و استفاده مجدد غير مجاز از برنامه هللای نللرم افللزاری اجتنللاب

نموده و بدون رضايت کتبی اوليه طرف مقابل، اقدام به انجام اين امور ننمايد.

- عادم اعاطای حقوق 7
 طرفين توافق کرده و می پذيرند که اطلعات افشاء شده محرمانه متعاقب اين توافقنامه هيچ
گونه امتياز يا حقوق مالکيتی برای طرف ديگر ايجاد نخواهد کرد و همچنين طرفين هيچ حقی از
اختراع، ثبت اختراع، کپی رايت، عليم تجاری و ديگر حقللوق مللالکيت فکللری کلله براسللاس ايللن
اطلعات محرمانه بوجود آمده يا می آيند، نخواهند داشت. همچنين هيچ يک از طرفين حق ندارد
هيچ محصول يا ديگر موارد استفاده شده، ثبت شده و منتج از اطلعلات محرملانه طلرف ديگلر

قرارداد را به هر منظوری ساخته، استفاده نموده يا بفروشد.

- جبران خسارات عاادلنه 8
 گيرنده اطلعات اذعان می دارد که تخطی از اين توافقنامه می تواند ضررهای جبران ناپللذيری
به دهنده اطلعات وارد نمايد که به دليل آن دهنلده اطلعلات محلق بله پيگيللری قلانونی جلبران

خسارات عادلنه و جبران ضررهای مالی است. 

- سایر شرایط 9
هيچ طرفی بدون رضايت کتبی طرف ديگر نمی تواند اين قرارداد را به طللرف سللوم يللا-1

نهاد ديگری انتقال يا واگذار نمايد خواه در اجرای  قانون باشد و يا به نحو ديگر.
هر گونه تلش بعمل آمده در موارد فوق فاقد اعتبار بوده و نافذ نمی باشد. -2
هر گللونه کنللترل، اجللرا، تفسللير و ترجملله  ايللن توافقنللامه تللابع قللوانين جللاری جمهللوری-3

اسلمی ايران است.  
طرفين توافق می نمايند کلله رضللايت خللود را از دادرسللی در کشللور جمهللوری اسلللمی-4

ايران اعلم  دارند. اگر بوسيله مرجع ذيصلح بندهايي از اين توافقنامه غير قابل اجللرا  و
بی اعتبار تشخيص داده شود به طور کلی اين عدم قابليت اجرا و بی اعتباری، کللل ايللن
توافقنامه را بی اعتبار و غير قابل اجرا نخواهد کللرد و در ايللن حللالت بنللدهای مللذکور بللا

نزديکترين قانون قابل انطباق با اهداف اين بندها تغيير کرده و تفسير می شوند. 
هيچ طرفی حق واگذاری يا انتقال تعهدات مندرج در اين توافقنامه را حتی بللا اسللتنادات-5

قانونی بدون رضايت کتبی طرف اول ندارد. 
اين توافقنامه يک قرارداد کامل و انحصاری در مورد افشاء اطلعات محرمانه می باشللد-6

و جايگزين هر مکاتبه کتللبی يللا شللفاهی قبلللی فللی مللابين طرفيللن راجللع بلله محرمللانگی
اطلعات می باشد. 

اين قرارداد ممکن است در دو نسخه امضاء شود و هللر کللدام از نسللخه هللا حکللم واحللد-7
دارد و پس از انعقاد قرارداد هر تکثير معتللبری از ايللن توافقنللامه حکللم نسللخه اصلللی را

خواهد داشت.
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خواهند-8 و مفاد این سند را از تاريخ امضاء اجرايي تعهدات توافقنامه حاضر، کلیه طرفين
نمود.
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