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 درخصوص دوپینگای از قوانین و نکات ضروری خالصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئولیت مطلق قانونی  «Strict Liability  » 

 .استفاده نکنند ایهیچ نوع ماده یا روش ممنوعه از ورزشکاران مسئول هستند تا 

  your body your responsibility شود.می  نمونه اش کشفای است که در ورزشکار مسئول هر ماده 

 .مطرح نیست وجود یا عدم وجود قصد و نیت برای تقلب 

 استفاده کند. AD rulesدارای اطالعات کافی از  ورزشکار موظف است از پزشک و کادر درمانی 

 .نیست برای تخلف اطالعی یا ندانستن دلیل موجهیبیاظهار  

 .در تخلفات مطرح نیست قصد و نیت ات از مقررات دوپینگتخلفدر 

 است به بدن با ورزشکار همسئولیت مطلق قانونی ورود ماده ممنوع

 قابل پذیرش نیست. توجیهی در نمونه هیچگونهو در صورت کشف ماده 
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 ماده وظایف و مسئولیت( کد 20های ورزشکاران WADA ) 

 مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ و پیروی از آنها.آگاهی کافی از  

 نمونه در هر زمان. ارائهدر دسترس بودن برای  و آمادگی 

 کند.خورند یا استفاده میمسئولیت کامل در برابر هرچه می 

 های ممنوعه، آگاه نمودن کادر درمان از ممنوعیت استفاده از مواد و روش 

 خلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ. همکاری کامل در تحقیقات مربوط به ت 

 افشای اطالعات هویتی پرسنل پشتیبان به درخواست سازمان مبارزه با دوپینگ. 

 . IF/ADOای خارج از تعهد کد به سال گذشته در رشته ۱۰رش تخلف طی گزا 

 

 وظیفه ورزشکار در قبال لیست ممنوعه 

 بشناسند.در ورزش را به طور کامل های ممنوعه مواد و روش 

 ها را بدانند. نحوه محافظت از خود در طول بازی 

 ها معتبر است. ها در طول بازیاین لیست در تمام زمان 

 .کند جستجودارو  هر امن بودن و غیردوپینگی بودنبرای اطمینان از  

 (Global Drug Reference Online) https://globaldro.com/US/search   

 سوال کند. ورزشی پزشکی متخصصکه اطمینان کافی ندارد از  یمورددر  
 

 

 میالدی 2023 سال ممنوعه داروهای

 « (۱40۱ سال ماه دی ۱۱)  میالدی 2023 سال ژانویه اول از معتبر» 
 

 

 S5، S6، S7، S8، S9، P1، M2.2 : (خاص) درمانی شایع کاربرد با مواد هایگروه 

 M2.2 جز به هاروش همه ،S1، S2، S4.3، S4.4، S6.A : (خاص غیر) درمانی نادر کاربرد با مواد هایگروه 

 S0-S5، M1-M3 :مسابقات از خارج و داخل در ممنوع های روش و مواد هایگروه 

 S6-S9 : مسابقات در ممنوع صرفا مواد هایگروه 

 P1(: گلف تیراندازی، کمان، با تیراندازی) معین هایورزش در ممنوع مواد گروه 

 ، سالبوتامول، کاتین، افدرین، متیل افدرین و سودوافدرین لفورموترودارای آستانه گزارش مثبت: مواد  
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 باشد.می در دسترس https://iranado.irبه آدرس  لیست و برنامه نظارت در وب سایت ستاد ترجمه فارسی

https://wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited 

 

 ، در صورتاست آلوده شدن با ماده ممنوعه یاحتمال قبول ریسک به منزلهتوسط ورزشکار  مصرف مکمل 

 تست کنترل دوپینگ قابل استناد نبوده امکان کاهش مدت محرومیت وجود نخواهد داشت.مثبت شدن 

 
 

  پیش از مصرفمعافیت مصرف درمانی  «Therapeutic Use Exemption Prospective  » 

 

 داشته باشد،  رامصرف دارو یا روشی ممنوعه نیاز به   بیماری،بدلیل  ورزشکاریاگر 

 درخواست کند. TUE 4.2باید پیش از خرید و مصرف روش یا ماده ممنوع، مطابق با بند 

 

 

 : ( ISTUE Article 4.2)شرط الزم برای صدور معافیت درمانی  4

 .گردد قابل توجه عملکرد ورزشی افزایشمنجر به نباید درمان آن  .۱

 .دسترس نباشددر  ،دیگری برای بیماری معقول جایگزین درمانهیچ  .2

 گردد. قابل توجهیبروز مشکالت سالمتی از ماده یا روش ممنوع باعث عدم استفاده  .3

 نباشد. TUEبدون دلیل استفاده قبلی از ماده یا روش ممنوع نیاز به ماده یا روش ممنوع به  .4

 

کند ورزشکار موظف است پیش از تجویز  رامصرف دارو یا روشی ممنوعه  بیماری،برای درمان اگر پزشک 

 دوز مشخص و مدت معین صادر شود. یارمجوز معافیت مصرف درمانی ب درخواست کند. TUE ،مصرف

 

  شود.می ارائه نادو ستاد ملیدرخواست به  های سطح ملیورزشکاران در رقابتبرای 

   شودمی ارائهالمللی فدراسیون بینبه المللی ورزشکاران در رقابت های بینبرای. 

 

https://iranado.ir/
https://wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
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 مراحل درخواست:

 .شود اقدام ماه پیش از شروع مسابقات ۱حداقل  

  .برای راهنماییمبارزه با دوپینگ  تماس با ستاد ملی 

 ر.درخواست توسط ورزشکا تکمیل فرم 

 .دریافت چک لیست مدارک هر بیماری و ارائه به پزشک معالج 

 پر نمودن اطالعات بیماری و درمان توسط پزشک، مهر و امضای پزشک. 

 مبارزه با دوپینگ. پزشکی مطابق چک لیست به ستاد ملی فرم پر شده و مدارک ارائه 

 مبارزه با دوپینگ. اطالعات تماس و تخصص پزشک به ستاد ملی ارائه 

 ستاد یا ورزشکارتوسط     آپلود مدارک درمانی روی سامانه  ADAMS   ثبت درخواست در  

 به منزله منع همراه داشتن و مصرف ماده / روش ممنوعه است. TUEعدم صدور  

 و استفاده کرده PS/PM گاهی ورزشکار بدون معافیت مصرف 

   Retroactive  نیاز درخواست معافیت پس از مصرف دارد

 

 

 

 قابل دریافت از سایت ستاد  TUEفایل درخواست 

www.iranado.ir 

http://iranado.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=439 

 

 

 نام کاربری و رمز در سیستم آدامزجهت دریافت  TUEشماره تماس واحد 

 09199172062:   های داخلیرساناز طریق پیام

 

 

 

http://www.iranado.ir/
http://iranado.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=439
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  درخواستTUE   برایGlucocorticoids 

اغلب اوقات در اسرع وقت  TUE دریافتبرای  اقدام  در طول دوره مسابقات  GCنیاز فوری به مصرف  

 .شودانجام میبه صورت رترواکتیو 

نیازی به درخواست  پس از پاک شدن دوره داخل مسابقهورود به  ضمن خارج از مسابقه GCمصرف  

TUE   مگر اینکه منجر به نداردرترواکتیو ،AAF .شود 

  غیر محتمل AAFبروز      از پاک شدن پیش دوره داخل مسابقهورود به      خارج از مسابقه GCمصرف  

  درخواستنیازی به TUE و  نیستADOs  کنند. نمیاین درخواست را ارزیابی 

 .داروزمان مصرف و فارماکوکینتیک بسته به  TUEرترواکتیوصدور     گزارش شود AAFگرم
 

 های حضور ورزشکارآدرس  «Whereabouts » 

 د. گیری کننگیری بتوانند ورزشکار را پیدا کرده و نمونهداراری مجوز نمونه کند ارگانهایاطالعاتی است که کمک می 

 شود.در صفحه ورزشکار ثبت می ADAMSها روی سایت آدرس 

 عواقب    عدم صحت و دقت اطالعات یا گمراه کننده بودن، هاآدرسعدم ارائه اطالعات محل  

 سال محرومیت ورزشی 2و تا  2.4تخلف  بار عدم ثبت یا غیبت  3 

 کدام ورزشکاران ملزم به ارائه آدرس هستند: 

 Registered Testing Pool   
 Testing Pool 

 

 های انتخاب ورزشکارمعیار  «Iran NADO RTP List » 

 های دارای اولویت ملی باال.سایر ورزشالمپیک، پارالیمپیک،  ورزشکاران 

  .کنندطور مستقل تمرین میک یا مسابقات قهرمانی جهان که بسطح المپیک / پارالیمپی ورزشکاران 

 . کنندورزشکارانی که دوره محرومیت یا عدم صالحیت را سپری می 

 . ATFورزشکارانی با سابقه  

 که قصد بازگشت به مسابقات دارند.ه بازنشسته شد  RTPورزشکاران 

 .شودانتخاب می  Target testingکه برای  هر ورزشکار در حوزه ایران نادو 

 های با ریسک باالتر دوپینگ.ورزش / ماده 

 .)پاسپورت بیولوژیک( ABPافراد در  لیست  
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  .در سال قبل / فعلی در هر رشته یا وزن برتر انورزشکار 

 یا مسابقات جهانی. بازیهای المپیک / پارالمپیکبرندگان مدال اخیر  

 اند.های ملی که اخیرا به مسابقات جهانی راه یافتهبعضی یا همه اعضای تیم 

 بندی لیگ.بندی رسمی / جدول ردههای برتر ردهبعضی یا همه اعضای تیم 

 آدرس ثبت کنند. (میالدی )فصل هر کوارترماه آخر  پانزدهمحداکثر تا روز  

 ها را بروز رسانی کنند.تغییر در برنامه تمرین و آدرسهر  

 دقیقه حضورشان دقیق باشد. 6۰حتما آدرس  

 سر بزنند. ITAبه ایمیل خود برای ارتباط با ستاد یا  

 روی گوشی همراه استفاده کنند. Athlete Centralبرای سهولت از اپلیکیشن  

 

 گیری کنترل دوپینگنمونه 

 

 کنترل دوپینگ:های انواع ماموریت

 داخل مسابقات 

 خارج مسابقات 

 ادرار 

 خون 

 

 انتخاب ورزشکاران:

 تصادفی 

 هدفمند 

 

 در زمان کنترل دوپینگ حقوق ورزشکار 

  .ای را همراه داشته باشدحق دارد که نماینده 

 تقاضای مترجم یا مفسر نمایند.اند تومی 

  .آوری نمونه سوال کنددر رابطه با روند جمع 

 .گیری داشته باشدتقاضای تغییراتی در روند نمونه 

 تگاه کنترل دوپینگ مراجعه نماید.در شرایط مشخصی با تأخیر به ایس 
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 در زمان کنترل دوپینگهای ورزشکار مسئولیت 

 تا پایان تست. DCO, Chaperoneدر معرض دید مستقیم قرار داشتن  

 .کارت شناسایی معتبر ارائه 

 .آوری نمونهاحترام و رعایت مراحل جمع 

 .گرددمیتخلف تلقی  گیری عدم رعایت مراحل نمونه 

 .موجه برای تاخیر مگر در مواردحضور فوری در ایستگاه کنترل دوپینگ،  

 

 مراجعه به ایستگاه در دالیل موجه برای تاخیر 

 پیدا کردن نماینده. دلیلرفتن به  

 و تکمیل جلسه تمرینی. تمام نمودن 

  .دریافت درمان پزشکی 

 .تهیه کارت شناسایی 

  .شرکت در مراسم دریافت مدال 

  .حضور در کنفرانس خبری و مصاحبه و غیره تعهدات خبری و میدیا 

  .کامل کردن مسابقات بیشتر 

  .شرکت در جلسه سرد کردن 

 .نماینده یا مترجمپیدا کردن  

 

 

 :افتدچه اتفاقی می DCS در اتاق کنترل دوپینگ

 DCO ناظران ،WADAالمللی و غیره مجاز هستند که در ایستگاه کنترل دوپینگ حضور داشته باشند.، کمیته بین 

  کار روی نمونه مگر با حین و اتاق پروسسینگ ایستگاه مجاز ولی در فضای انتظار استفاده از تلفن همراه در

 . ممنوع است DCOموافقت 

  .ضبط تصویر یا صدا با تلفن همراه در ایستگاه کنترل دوپینگ ممنوع است 

  گیری قابل اجراستمعلولیت تغییرات و تعدیل  مشخصی در روند نمونهدارای برای ورزشکاران زیر سن قانونی یا . 
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  آوری نمونه ادرار جمعفرایند 

 آوری نمونه ادرار را انتخاب کنید، مطمئن شوید کامال دست نخورده و مهر و موم و سالم باشد، جمع ظرف 

 افسر کنترل دوپینگ همجنس ورزشکار شاهد ریختن نمونه در ظرف خواهد بود.  

 ها باید یکسان باشند.همه شمارهنمونه ادرار را انتخاب کنید کیت انتقال امن  

 کنند. ریخته آن را مهر و موم می  Bو Aورزشکار نمونه را در دو بطری  

 گردد. کند. کپی فرم به ایمیل آدرس ورزشکار ارسال میامضا می ،کردهرزشکار فرم کنترل دوپینگ را مرور و 

 ید. روی فرم کنترل بنویسبا افسر کنترل مطرح نمایید و دارید آن را  گیرینموهگونه نظر یا مشکلی درباره روند هر 

  .شودگرفته می BCOتوسط  نمونه خون هم ،ادرارپس از نمونه گاهی  

 . کنداستراحت با پاهای روی زمین  دقیقه در حالت نشسته 10خون باید ن قبل از گرفت فرد حتما  

 

 سرنوشت نمونه در آزمایشگاه 

 )کلن، دوحه( .شودوادا فرستاده می تاییدهای معتبر مورد ها به آزمایشگاهنمونه 

 . را می شناسندشماره کیت رود و تنها به آزمایشگاه نمی نمونههویت  

 یابد. پایان می بررسیمنفی باشد   Aاگر نمونه و  گرددباز و آزمایش می  Aبطری ابتدا  

 مجدد مورد آزمایشات بیشتری قرار بگیرند. شوند تا  تا ده سال نگهدارممکن است ها نمونه 

 شود. نگهداری می در آزمایشگاه در مکان امنی  Bنمونه 

 . شود باز و بررسی  Bنمونه  شود تا با حضور و درخواست اومیورزشکار اعالم به مثبت باشد   Aاگر نمونه 

 نظر کند. صرف  Bتواند از حق خود در باز کردن نمونهورزشکار می 

 شود.را تایید کند تخلف تایید می  Aنتیجه آنالیز نمونه   Bاگر نمونه  

 شود.می منتفی و ردکند تخلف نرا تایید   Aنتیجه آنالیز نمونه   Bاگر نمونه  

 

 پاسپورت بیولوژیک ورزشکاران  «Athlete Biological Passport » 

 گردد.ه شده، ثبت و با هم مقایسه میهای خون یا ادراری گرفتنمونه 

 شودثبت میسه شده تغییرات غیر منطقی های پیشین مقایمقادیر هر تست با تست 

 وجود تغییرات خارج از محدوده فیزیولوژیک گزارش و پیگرد قانونی. 

 میزان تغییرات در اجزای خون   پاسپورت پروفایل خون  

 هامیزان تغییرات در مقدار هورمون    پاسپورت پروفایل استروئیدی 

 شود.مثبت دنبال می تخلف دوپینگ را گزارش کرده مانند تست«  APMU»  واحد مدیریت نتایج پاسپورت 



9 
https:// iranado.ir 

 تخلفات Analytical or Non-analytical 

 Analytical   نتیجه آنالیز نمونه یا گزارش APMU AAF, ATF  

 WADA accredited lab   ثبت نتیجه آنالیز در سامانهADAMS 

 گیری ستاد از نحوه اطالع از نتیجه: گزارشADAMS یا گزارش آزمایشگاه 

   Non-analytical  گزارشDCO  یاInvestigations   Intelligence  

 

 مدیریت نتایج « Result management » 

 .شودمی انجام ISRM نتایج مدیریت المللی بین استاندارد اساس بر نتایج مدیریت
 

 )آزمایشگاه، منابع اطالعاتی ستاد(   دریافت گزارش تخلف 

 ADAMSثبت در  تایید تخلف  ، رعایت استانداردها، تخلف قبلی( TUEاولیه اطالعات مربوطه ) بررسی 

 به فدراسیون جهانی، ملی و وادا  )ایمیل(    صدور ابالغ تخلف احتمالی برای ورزشکار 

 .ستا specified-Nonای که برای یک ماده یا روش ممنوعه     از ورزش تعلیق موقت اجباریصدور  

 .، محصوالت آلوده یا سایر تخلفات، پذیرش داوطلبانه تعلیق موقتخاصمواد و روشهای   تعلیق موقت اختیاری 

 .توانند به صورت داوطلبانه تعلیق موقت را بپذیرندورزشکاران به اختیار خود می 

 .و مدارک آزمایشگاه Bروزه( دریافت توضیحات ورزشکار، تقاضای آنالیز نمونه  ۱۰-7پس از ابالغ اولیه فرصت ) 

 .تایید بروز تخلف  B بررسی توضیحات، درخواست نمونه  

  .)ایمیل( و به فدراسیون جهانی، ملی و وادا صدور ابالغ قطعی تخلف به ورزشکار  

 .پذیرش تخلف یا فرصت حضور نزد شورا 

 .شرکت در جلسه شورای اولیه سال کاهش محرومیت(  ۱پذیرش تخلف بدون برگزاری جلسه صدور رای )امتیاز  

 .ررسی مدارک و توضیحات )شورای اولیه صدور رای(ب 

 WADA, IF, NF, Athleteصدور و ابالغ حکم محرومیت اعالم به  

 .)شورای استیناف( روز درخواست استیناف  2۱فرصت  

  .های داخلیاعالم عمومی در رسانه رای نهایی  

 .ابطال خود به خودی نتایج انفرادی بدست آمده در مسابقات 

 .شودگیری مدال ها، امتیازات و جوایز از ورزشکار میباز پس  

 .گونه فعالیت ورزشی در دوره محرومیتهر محرومیت از انجام 

 .ثبت تخلف در پرونده ورزشکار 

 .اعالن عمومی تخلف 
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 های دوپینگمحرومیت 

  مدت محرومیت ناشی از تخلف بستگی دارد به

 نوع تخلف انجام شده، .۱

 (Specified, Non-specifiedنوع ماده ممنوعه کشف شده ) .2

 توضیح ورزشکار درباره نحوه ورود ماده و اثبات عدم انجام آگاهانه .3

 هایشرزشکار در انجام وظایف و مسئولیتمیزان قصور و خطای و .4

 مورد مثبت تخلف 2محرومیت تیم در صورت داشتن  .5

 

  Non-specifiedسال برای مصرف مواد  4محرومیت  

 Specifiedآگاهانه مواد  سال برای مصرف  2محرومیت  

 سال تا مادام العمر برای تکرار تخلف  8محرومیت  

 قاچاق و تجویز دوپینگبرای  سال تا مادام العمر 4 محرومیت 

 

 گانه ۱۱انجام تخلفات  در تعمد 

 است  ADRبا اطالع از اینکه ناقض قوانین  

 با علم به اینکه انجام آن کار با خطر جدی همراه است 

 دادن به خطرات همراه انجام دهد.بدون اهمیت  

 Degree of fault or negligence 

 داده انجام نداده است.ها کارهایی را باید انجام میمسئولیتبر اساس منطق و  

 


