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نشانی به  ..................شرکت بین  ۱۳۸۸ای مصوب سال قانون جرایم رایانهمفاد قانون مجازات اسالمی و  ۵۴۴این پیمان با عنایت به مفاد ماده 
» طرف اول«به اختصار ن این پیماکه در  ..................با سمت  ..................با کد ملی  ..................آقای خانم / نمایندگی و با  ..................

 »دومطرف «به اختصار که در این پیمان  ..................به نشانی  ..................ملی کد ا ب ..................آقای /  خانمو از یک سو ود شنامیده می
امیده ن» بندی شدهاطالعات طبقه«به اختصار در این پیمان  که طرف اولبندی شده محرمانه و مختص اطالعات طبقهدر خصوص شود مینامیده 

 دریافت طرف اولشده را به منظور انجام تعهدات خود در قبال بندیبه موجب این پیمان، اطالعات طبقه طرف دوماینکه ، با توجه به شودمی
  گردد.طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می ، با توافق و قصد واحدیا در اختیار دارد نمایدمی

	موضوع پیمان - ۱ماده 

به  طرف اولها و جزئیات مربوطه، که از جانب د، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیتده و رعایت شرایط، حدوشی بندعدم افشای اطالعات طبقه
به آن دسترسی  طرف اولبه واسطه همکاری و آشنایی با  طرف دومیا  شودقرار داده می طرف دوممنظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار 

 .پیدا کرده یا آن را در اختیار دارد
 گردد.محرمانه محسوب میاست،  بندیطبقهگیرد و دارای قرار می طرف دومر اختیار : کلیه اطالعات و موضوعاتی که دتبصره

 خاتمهزمان شروع و  - ۲ماده 
اطالعات دارای زمانی که . این تعهدات تا استنافذ و موثر است،  طرف دومعات در اختیار که اطال تا زمانی ..................این پیمان از تاریخ 

به طور  طرف اولاسناد و اطالعات و زمان آن، توسط  بندیطبقه. زوال وصف اطالعات دارای است معتبراست،  طرف دومدر اختیار  بندیطبقه
 قبل از استعالم و پاسخ صریح صاحب حساب دائر بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان طرف دومگردد و اعالم می کتبی
 .است
، ندهست طرف اولمتعهد است که کلیه اسناد و اطالعاتی را که قابل استرداد به طرف دوم ، طرف اولبا  طرف دوم: در صورت قطع همکاری تبصره

 .استمسترد نماید. لیکن تعهدات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر  طرف اولبه 

 شرایط و تعهدات طرفین - ۳ماده 
 مفاد این پیمان توافق نمودند.رح به ش آنبا دریافت  طرف دومو  بندیطبقهدارای  با ارائه اطالعات طرف اول -۱-۳
با رعایت کلیه مفاد این پیمان در  ..................را تنها جهت استفاده به منظور انجام امور  بندیطبقهتواند اطالعات دارای می طرف اول -۲-۳

 ) قرار دهد.طرف دومننده ( اختیار درخواست ک
دی که براساس مفاد این پیمان ربندی را تنها در موارد ذکر شده در این ماده و یا سایر موانمود تا این اطالعات دارای طبقه تعهد طرف دوم -۳-۳

رد، نگاه دا بندیطبقهای این پیمان با رعایت نکات ، مطالعه ، آزمایش و بررسی نموده و در دیگر موارد این اطالعات را مطابق با بندهاستمجاز 
 در اختیار عموم قرار ندهد.نکرده و منتشر  به منظور دیگری استفاده نکرده،فاش نسازد، 

مورد استفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز  طرف اولرا در اهدافی غیر از رابطه خود با  بندیطبقهتعهد نمود اطالعات دارای  طرف دوم -۴-۳
 نیاز به دانستن آنها دارد. طرف اول، مدیران یا مستخدمانی قرار دهد که به طور اخص و در راستای انجام امور اشخاصاختیار  در طرف اول

 طرف، طرف اولیا تغ�ر شکل داده شود. پس از درخواست  نباید در مسیری غیر از اهداف این پیمان بازسازی بندیطبقهاطالعات دارای  -۵-۳
ها و یها و کپانه دیگر، به انضمام کلیه رونوشتدریافتی اعم از نوشتار یا هر نوع رس بندیطبقهاطالعات دارای  هایعینًا (اصل) نسخه دبای دوم

 باز گرداند. طرف اولاست به روز پس از درخو ١٠مدت ظرف های بازسازی شده را نسخه
های رقیب تحت هیچ شرکتاشخاص یا ) با هیچ یک از ٢که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده کند تعهد و تضمین می طرف دوم -۶-۳

  هد بود.پیمان حاکم خوا ٩، مفاد ماده طرف دومهمکاری ننماید. درصورت احراز تخلف از جانب  ، هیچگونهعنوان
 از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با اطالعات محرمانه در ،ز آنتعهد نمود که در مدت زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی ا طرف دوم -۷-۳

  .خودداری نماید طرف اولبدون اخذ مجوز کتبی از  ،ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصیبه هر نحو با کلیه رسانه ،اختیار
رف طاین پیمان و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقالً تا زمانی که اطالعات در اختیار  ،درصورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد :تبصره
 و الزم االتباع باقی خواهد ماند.قرار دارد معتبر  دوم
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 وع این پیمان را برای خود ندارد.، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطالعات موضطرف دوم: هتبصر
ن به موجب حکم قطعی مراجع ذیصالح قانونی یا قضایی محکوم به بطالن یا عدم نفوذ گردد، مابقی : در صورتیکه برخی از مفاد این پیماتبصره

 زم االتباع باقی خواهد ماند.مفاد آن بین طرفین نافذ و ال

 بندیطبقهجزئیات اطالعات دارای  - ۴ ماده
، سخت افزار و یا نرم افزار، فناورانه محصوالت و وریااطالعاتی، فندیتا، مواد داده و هر نوع شامل ولی نه محدود به  بندیطبقهاطالعات دارای 

تعهدنامه / یا فرمت نشده بطور کامل یا جزئی، اسناد  اسناد فرمت شده وهای فروش و همچنین سرنخ و اطالعات اشخاص و افراد و مشتریان
ها، مشخصات قراردادها، تفاهم نامهها، سفارش،  SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFPسطح خدمات، درخواست پروپزال، درخواست پیشنهاد، 

، اطالعات مالی و دیگر اطالعات طرح بازاریابی و فروش طرح توجیهی، ،طرح کسب و کارها،  Manualفنی تجهیزات، مشخصات اطالعاتی پرسنل، 
رار ق طرف دومدر اختیار  طرف اولکه از سوی است  و به هر شکل هر نوع رسانه از طریقداده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و 

 .از هر منبع و به هر شکل به دست آید طرف دوم، یا به واسطه همکاری توسط داده شود

  بودن بندیطبقهدارای  - ۵ماده 
استفاده ننماید به جز در راستای  بندیطبقهتیجه و محصول اطالعات دارای تعهد نمود، به هیچ طریقی از ن طرف دومعدم استفاده از :  -۱-۵

 اهدافی که این اطالعات جهت تحقق آنها در اختیار وی قرار گرفته است.
ه و از افشای اطالعات را به عمل آورد بندیطبقهجهت حفاظت از اطالعات دارای تعهد نمود که تمامی اقدامات الزم  طرف دومداری:  اصل راز -۲-۵

 جلوگیری نماید.دیگران می یا در اختیار قراردادن آن به در مجامع عمو بندیطبقهدارای 

 بندیطبقهحدود اطالعات دارای  - ۶ده ما
 طرف دوم، اختصاصی تلقی نشده و به اطالع عموم رسیده باشد طرف اولبدون کم و کسر از جانب بندی دارای طبقهاطالعات ی که در موارد

 .دسته از اطالعات نخواهد بوداین متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد 

 بندیطبقهحدود مالکیت اطالعات دارای  - ۷ماده 
 بندیتواند این اطالعات دارای طبقهمیطرف اول باقی مانده، و  طرف اول هایجزو دارایی بندیطبقهمود که تمامی اطالعات دارای اقرار ن طرف دوم

 استفاده نماید. طرف دومه اجازاطالع یا را هر طور که بخواهد بدون 
اطالعات  معنوی درخصوصهای یا هرگونه جواز یا سایر مالکیت بندیطبقهانتقال حقوق اطالعات دارای  تلقی یا تفسیر داز بندهای این پیمان نبای

 بشود. بندیطبقهدارای 

 هااعتبار حقوق و محدودیت - ۸ماده 
  .استالزام آور، قابل اجرا و پیگیری  طرف دوم و طرف اولخصوص  حقوق و تعهدات این قرارداد در

 جبران خسارت - ۹ماده 
، شودمی طرف اولاز پیمان متوجه  تعهد نمود که کلیه خساراتی را که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشی طرف دوم

گردیده و حق هرگونه اعتراضی را از خود  طرف اوللغ برآوردی متعهد به پرداخت مب طرف دومبوده و  طرف اولجبران نماید. تقویم خسارت با 
وانین و تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و ق ،در حفظ و نگهداری اطالعات طرف دوم. همچنین تعهد نمایدمی سلب

صورت تخلف از مراتب  خواهد بود. الزم به ذکر است درهای صدرالذکر قابل تعقیب کیفری (عالوه بر جبران خسارت به شرح فوق) بخشنامه
 .کندرفتار می طرف دومطبق مقررات قانونی مزبور با  طرف اولبوده و  طرف دومکلیه تبعات قانونی آن صرفًا متوجه  ،مندرج در قرارداد
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ن اختالفی پیش آید که نتوان آن را از طریق و چنانچه بین طرفیاست مقررات جمهوری اسالمی ایران  بدیهی است این قرارداد تابع قوانین و
ی کشور مطرح و رأی یدر مراجع قضاالطرفین و در صورت عدم وجود و حضور داور، نزد داور مرضیموضوع اختالف  ،مذاکره حل و فصل نمود

 .استمراجع ذیصالح قانونی برای طرفین الزم االجرا 

 اقامتگاه قانونی طرفین – ۱۰ماده 
، دهند ر�خود را تغ یقرارداد، نشان یکه چنانچه در طول مدت اجرا ندینمایخود را به شرح مندرج در صدر قرارداد اعالم و تعهد م ینشان نیطرف

 ادردمالک عمل قرا یقبل یهمان نشان نصورتیا ریاطالع دهند. درغ گریکتبًا به طرف د دیجد یبه حروف سه روز با ذکر نشان ۳مراتب را ظرف مدت 
 خواهد شد. یمذکور، ابالغ تلق یمکاتبات با نشان هید و کلخواهد بو

 تعداد ماده، بند، تبصره و نسخ قرارداد – ۱۱ماده 
و سالمت در نهایت صحت  ..................در تاریخ در دو نسخه یکسان بدون خط خوردگی بند  ۹ُنه تبصره و  ۵پنج  ماده و ۱۱ یازده این پیمان در

و یک نسخه از آن در اختیار طرف اول و یک نسخه از آن در اختیار طرف و به امضای طرفین رسید  تنظیم گردیدطرفین و عقلی جسمی و روحی 
 .استقید شده است، الزم االجرا آن و مفاد این پیمان از تاریخی که در صدر دوم قرار گرفت و هر دو نسخه حجم واحد را دارد 


