
 حضور در شتابدهنده دیموند تعهدنامه

................ به ........................ فرزند .......................... به شماره ملی .......................... و شماره شناسنامه .......... اینجانب

و نشانی ایمیل  .....................................................................................................................................نشانی .................................

 مراجعاناز ثابت ........................... و شماره تلفن همراه .........................................  ........................................... و شماره تلفن

 هستم: متعهدنسبت به کلیه موارد زیر شرکت / استارتاپ ........................... 

نیز روگرفت تمام مدارک هویتی خود مشتمل بر روگرفت کارت ملی و  تاریخ امضای این تعهدنامهدر  -

 تحویل دهم. گروه گسترش نوآوری دیموند و شرکت ............................صفحات شناسنامه خود را به 

شرکت .................... یا  دیموندنسبت به اموال و امکانات  ینجانبدرصورتی که درنتیجه تعدی یا تفریط ا -

ها اراتی به این قسم اموال و داراییخسدیموند یا شرکت .................... های متعلق به تصرف در اموال و دارایی

  .نمایمنسبت به جبران خسارات وارده اقدام  هستممتعهد و ملتزم  اینجانبوارد گردد، 

تنها در ساعات کاری اداری در محل دیموند یا شرکت ................ حاضر  اینجانب متعهد و ملتزم هستم -

حضور در م. و در حفظ نظم محل کار کوشا باش مو در پایان روز محیط کاری خود را مرتب نمای باشم

 باشد.خارج از ساعات کاری اداری نیازمند اعالم و اطالع مراتب به دیموند می

های الزمه هماهنگیبا دیموند ساعت قبل  ۲۴سمینار حداقل  دی از امکانات اتاق جلسات ومنبهرهجهت  -

 .دهمرا انجام 

باشد استفاده از اینترنت برای موارد غیر کاری نظیر دانلود در ساعات اداری ممنوع میاینجانب علم دارم  -

  باشممیبرداری از اینترنت با رعایت قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسالمی ایران به بهرهو متعهد 

و عرف  خالف قانونهای مندیو بهرهگونه مسئولیتی در قبال اعمال هیچ دیموند و شرکت ................... و 

  ندارد. حاکم در جمهوری اسالمی ایران

بواسطه حضور در دیموند یا شرکت  که بصورت مستقیم و غیرمستقیم یاطالعات بودنمحرمانه اینجانب بر -

 اطالعات این دسته از یبه حفظ و عدم افشامتعهد و ملتزم و  آوردم علم دارمدست به ..............................

. باشممی ثالث اشخاص در مقابل نحو هر به( خروج از دیموند و شرکت .......................در صورت  ی)حت

جبران هرگونه خسارتی که از ناحیه نقض تعهد مندرج در این بند به دیموند یا شرکت ...................... وارد 

 باشدگردد؛ به هر میزان که باشد، بر عهده اینجانب می

، از اینکه قابل ثبت باشد یا خیر دیموند و شرکت ............................ اعم یمعنوفکری و  تیمالک حقوق هیکل -

و عرف  یتجار میو عال یصنعت یهاثبت اختراعات، طرح قانونقوانین و مقررات حاکم از جمله طبق 

باشد و اینجانب متعهد و ملتزم ............................ میحسب مورد متعلق به دیموند یا شرکت .ربط تجاری ذی

به به رعایت این دسته از حقوق هستم و هرگز مرتکب اقدامی اعم از فعل یا ترک فعل نخواهم شد که 



لیه خسارات وارده به مالک جبران ک شخصا مسئولنقض این دسته از حقوق بینجامد؛ درغیراینصورت 

  های فکری و حقوق موضوع این بند خواهم بود.دارایی

تا  ۱۲زمان ناهار بین ساعت علم دارم محیط را رعایت نمایم و و بهداشت نمایم نظافت تعهد میاینجانب  -

شست و شوی  ذا درون آشپزخانه مرکز ممنوع است وباشد، پخت غدقیقه می ۴۵و حداکثر به مدت  ۱۴

  باشد.میشخصی بر عهده اینجانب ظروف 

اداری و تجهیزات  ها، مبلمانوسایل مربوط به فضاهای مشترک شامل صندلی نمایماینجانب تعهد می -

 جا نکنم.اداری را به کیفیت موجود نگهداری نمایم و آنها را جابه

و  شرکت ................. رعایت نمایم دیموند وپوشش و شئونات اسالمی را در محیط  اینجانب متعهد هستم -

یا شرکت .................... اخالق حسنه و متعارف را رعایت در رفتار با سایر اشخاص حاضر در محل دیموند 

 نمایم.

 نام و نام خانوادگی


