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با عنایت بھ مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سالمت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی
قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و ھمچنین علم و آگاھی طرفین قرارداد بھ مفاد مندرج در آن بھ منظور عدم رقابت کارکنان استارتاپ با نام

..... پس از قطع ھمکاری یا حین ھمکاری با استارتاپ مزبور، تنظیم می گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ......... بھ مدیریت/ نمایندگی ...... بھ شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... بھ نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره ھمراه ....... بھ عنوان
کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ......... بھ مدیریت/ نمایندگی ...... بھ شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... بھ نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره ھمراه ....... بھ عنوان
ھمکار متعھد بھ عدم رقابت می باشد.

ماده دوم: تعریف و اصطالحات

الف- رقابت: بھ ھر گونھ اقدامات و اعمالی کھ منتج بھ تقابل منافع می شود.

ب- عمل رقابتی: در صورتی کھ ھمکار استارتاپ حین ھمکاری با کسب و کار یا پس از قطع ھمکاری اقدام بھ تأسیس کسب و کاری مشابھ کسب و کار پیشین
نماید، و منجر بھ تقابل منافع گردد، گویی عمل رقابتی مندرج در این قرارداد تحقق یافتھ است.

پ- اسرار تجاری: بھ تمامی اسناد، اطالعات و داده ھایی کھ حین فعالیت استخدامی ھمکار در اختیارش بوده است.

ماده سوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تعھد یکجانبھ نسبت بھ عدم رقابت و پیشگیری از تقابل منافع ھمکار مستخدم در استارتاپ با کسب و کار مزبور می باشد. 

ماده سوم: اطالعات و اسناد موضوع اسرار تجاری

مطابق با بند ب ماده 2 قرارداد حاضر، اطالعات، اسناد و فایل ھای الکترونیکی موضوع حفظ و حراست از آنھا شامل؛

 1- کلیھ اطالعات و اسنادی کھ مجاز بھ در اختیار قرار گرفتن توسط اشخاص ثالث نیست و شخص صالحیتدار استارتاپ مجوز دسترسی را نسبت بھ غیر صادر
می کند.

2- استراتژی ھای تجاری، اطالعات و داده ھای فنی و مھارتی، طرح ھا، یادداشت ھا، نقشھ ھا و ترسیمات راھبردی نسبت بھ آینده استارتاپ، نمودارھا، تصاویر،
جداول، برنامھ ھا و نرم افزارھا، اختراعات، ایده ھا، ابزارھا، اسناد قراردادی و حقوقی، اطالعات مالی، نظریھ ھا، اطالعات نسبت بھ مشتریان، قیمت ھا، آزمایش
ھا، اطالعات مربوط بھ نتایج بازاریابی، اسرار تجاری و محصوالت عرضھ نشده استارتاپ، ایده ھای تبلیغاتی، مشخصات فنی کارگاه یا محل فعالیت استارتاپ،
طرح ھای اقتصادی و فھرست سرمایھ گذاران، و دیگر امور فنی، مالی و تجاری مرتبط با موضوع فعالیت استارتاپ کھ در اختیار شخص ھمکار قرار دارد یا

ایشان بھ آن ھا دسترسی دارد.

ماده چھارم: مدت اعتبار قرارداد

مدت اعتبار قرارداد حاضر از زمان انعقاد قرارداد یک جانبھ محرمانگی در مورخھ .../..../.... آغاز و تا پایان مدت قرارداد استخدامی ھمکار در تاریخ
..../..../.... می باشد.

البتھ در صورتی کھ رابطھ استخدامی ھمکار قطع گردد، شخص ھمکار ملزم بھ حفظ و حراست از اسناد و اطالعاتی کھ در مدت فعالیت خویش در استارتاپ داشتھ
می باشد و نیز ایجاد کسب و کار مشابھ و بھره گیری از اسناد و اطالعاتی کھ در مدت فعالیتش در کسب و کار موضوع این قرارداد بوده منع می گردد؛ ھر گونھ
آسیب بھ کسب و کار از قِبل ایجاد کسب و کار مشابھ و رقابت با کسب و کار موضوع این قرارداد از سوی ھمکار، ایشان مسئول جبران تمامی خسارات و زیان

ھای وارده بھ استارتاپ می باشد.

ماده پنجم: تعھدات ھمکار

1- ھمکار متعھد می گردد کھ در صورت قطع ھمکاری با استارتاپ موضوع این قرارداد، ھمچنان بر مبنای اصل عدم رقابت نسبت بھ عدم برپایی کسب و کاری
مشابھ و بھره گیری از اسرار و اطالعاتی کھ در مدت فعالیت خویش در کسب و کار موضوع این قرارداد بدست آورده، سوء استفاده و وارد رقابت ناسالم نشود. در

غیر اینصورت مسئول جبران خسارات و زیان ھای وارده بھ شخص کارفرما و مجموعھ استارتاپ می باشد؛

2- ھمکار متعھد می گردد در صورت خروج از استارتاپ و ایجاد کسب و کار خویش، ھیچ گونھ تالشی برای استخدام پرسنل کسب و کار موضوع این قرارداد
نداشتھ باشد؛

3- ھمکار متعھد می گردد در صورتی کھ اقدام بھ تأسیس کسب و کاری با محوریت کسب و کار موضوع این قرارداد ولیکن با رعایت اصل عدم رقابت، اقدام
نماید، نبایست اقدامی تبلیغاتی و انگیزشی در جھت تشویق پرسنل کسب و کار موضوع این قرارداد در جھت ترک شرکت نمایند؛

4- ھمکار متعھد می گردد در صورت تأسیس کسب و کار خویش، ھیچ گونھ سوء استفاده از اطالعات مشتریان و سرمایھ گذاران کسب و کار موضوع این قرارداد
نداشتھ باشد؛
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5- بھ ھنگام امضای قرارداد حاضر، شخص ھمکار با آگاھی کامل نسبت بھ شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت خویش اقدام بھ امضای این قرارداد می نماید و
ادعای جھل بھ برخی مفاد آن رافع مسئولیت نیست؛

6- در صورتی کھ شخص ھمکار در مدت فعالیت شغلی خویش در استارتاپ زمینھ خلق ایده ای را فراھم نموده باشد، پس از خروج از کسب و کار، حقی نسبت بھ
آن ندارد و می بایست کلیھ اسناد و نمونھ ھا و الگوھای آزمایشی آن را در اختیار شرکت قرار دھد. و در صورتی کھ پس از خروج از شرکت، بر مبنای ھمان ایده

اقدام بھ تأسیس کسب و کاری نماید، کارفرما می تواند از طریق مراجع قضایی نسبت بھ این موضوع اقامھ دعوی نماید؛

7- تعھد شخص متعھد بھ رعایت اصل عدم رقابت، تعھد بھ نتیجھ می باشد؛

8- در صورت تأسیس کسب و کار مشابھ ولیکن با ارائھ ایده ای جدید با کسب و کار موضوع قرارداد حاضر، ھمکار نبایستی کسب و کار خویش را در شھر .....
کھ محل فعالیت کسب و کار موضوع این قرارداد است، پایھ گذاری نماید و حداقل مسافت ..... کیلومتر را رعایت نماید؛

9- در صورتی کھ ھمکار از کسب و کار موضوع این قرارداد خارج شود، و در کسب و کار مشابھ دیگری مشغول بھ فعالیت شود، ھرگز نمی تواند از اطالعات و
تجاربی کھ در کسب و کار پیشین بھره برده در جھت ضربھ زدن بھ منافع آن کسب و کار استفاده نماید.

ماده ششم: جبران خسارت

ھمکار نسبت بھ این قرارداد تعھد می نماید کھ کلیھ خسارت و زیان ھایی را کھ بھ موجب عدم رعایت مفاد این قرارداد، متوجھ کارفرما شود، بھ ھر نحوی جبران
نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عھده کارشناس مالی استارتاپ بوده و ایشان ھر مبلغی را نسبت بھ جبران خسارت وارده تعیین نماید، ھمکار حق اعتراض بھ آن
نخواھد داشت. البتھ جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعھدات پذیرفتھ شده مندرج در این قرارداد، مبلغ ........ لایر از بابت

وجھ التزام نیز پرداخت نماید.  

ماده ھفتم: نھاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد نسبت بھ رعایت اصل عدم رقابت بر عھده مدیر اجرایی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماھیانھ گزارشی
نسبت بھ نحوه اجرای موضوع قرارداد بھ ھیئت مؤسس ارائھ دھند.

ماده ھشتم: اختالفات ناشی از قرارداد

کلیھ اختالفات، نسبت بھ مفاد مندرج در این قرارداد یا اختالفات آتی نسبت بھ ارتکاب نقض تعھدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تالش می شود از
طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی کھ پس از مدت ...... روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشھ ھمچنان
ادامھ داشتھ باشد، اختالف بھ منظور حل و فصل بھ مراجع قضایی احالھ می گردد. البتھ داوری حرفھ ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جملھ مرکز داوری

اتاق بازرگانی یا کانون وکالی مرکز برای حل و فصل اختالف و حکمیت پیشنھاد می شود.

ماده یازدھم: فورس ماژور

در صورتی کھ برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد کھ ادامھ ھمکاری در جھت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن
سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت بھ اطالعات و اسرار از ادامھ ھمکاری انصراف دھد.

ماده دوازدھم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در .... نسخھ و دوازده ماده با اعتبار واحد ھر نسخھ تنظیم شده و برای طرفین آن الزم االجراست.

امضاء و اثرانگشت صاحب کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت ھمکار/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شھود


