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 ،تقلب است نگیدوپ -1

 می کند.ورزش  یباز نیاست که طبق قوان یکس ی. برنده واقعدیاز همه به خودتان احترام بگذار شیب و یورزشها، رشته  یمیبه هم ت

 را باال ببرید نگیمورد دوپ درخود اطالعات  -2

ضد دوپینگ  یاطالعات یبانکهادر  ای دیمشورت کن خود میبا پزشک تهمیشه خود را ادامه دهید. حرفه  یطوالن یمدت دیتا بتوان را باال ببرید درباره دوپینگ خوداطالعات 
ایران  نگینامه مبارزه با دوپ نییاز آ ورزشی کان غیرپزشتوجه کنید که ، دیکن یبررس باشده دش زیکه توسط پزشک تجو یوقت یحتبار  چندهمیشه را  ییهر دارو. جستجو کنید

 د.نندار کافی یآگاه نگیضد دوپ یجهانسازمان و قانون نادو 

 دیکن یرا بررس دارو و روش های ممنوعهمعتبر  ستیلهمیشه  -3

کند.  یم فیممنوع را توص ی( و روش هاییدارو یهمه ورزشکاران است و مواد )و کالس ها یبرا یاساس کمکی وادا منتشر شده در هر سالممنوع دارو و روشهای  ستیل

 .دیریتماس بگ www.iranado.ir ایران به آدرس نگیمبارزه با دوپ ی، با سازمان ملدی. اگر شک داردیکن یبررس ستیلآن را در قبل از مصرف هرگونه دارو،  شهیهم

 کنید تمرکز مناسب هیبر تغذ -4

 کند. نیشما را تأم ازیمورد ن یو انرژ یو تمام مواد مغذ دهدرا بهبود  شما تواند عملکرد یمتعادل و سالم م میرژ کی

 دیباشمکمل ها مصرف مراقب  اریبس -5

. مواد ممنوعه باشند یحاوی، عمد افزودن ای یآلودگ لی. مکمل ها ممکن است به دلدیکن خود داریآنها مصرف و از  دیمراقب باش دیندار ناناطمی یمکمل محتوای از ٪100 اگر
 هر .دیمکمل ها استفاده نکن ای. هرگز بدون مشورت با پزشک از مواد دیبا مجازات روبرو شو در صورت مصرف مکمل آلوده می توانیدو  دیهست خورید یمسئول آنچه مشما 

 .ابدیکاهش ی سهو نگیتا خطر دوپ دیانجام دهالزم است را  یکار

 را به  خطر نیاندازیدخود  حرفه -6

 است. نی، خالف قوانهروش ممنوع ایهر ماده  مصرف سعی بر ای تجویز، هروش ممنوع ایداشتن، هر ماده در اختیار  ای قاچاق یتالش برا ای دی، فروش، خرساختن

 دیکن پرهیزاجتماع مخدر رایج در  مصرف مواداز  -7

 نیا یهر دووادا مصرف برساند.  بیشما آس یشخص یتواند به حرفه و زندگ یو م استشما  یسالمت یبرا یدیتهد نیجوانا و کوکائ یمانند مار اجتماعمخدر رایج در  مواد
 بماند. یبعد از استفاده در بدن شما باقهفته  نیچندتا ممکن است جوانا  یمار ولی، می داندرقابت ممنوع  یدوره ها در را مواد

 هستند مضر اریبس کیآنابول یدهایاستروئ -8

 یبالقوه خطرناک روان یو عوارض جانب یزودرس قلب یماریدر مردان، ب بزرگ شدن پستانها،  ضهی، کوچک شدن بدیمو، آکنه شد زشیاغلب منجر به ر کیآنابول یدهایاستروئ
 شوند. یم

 .دیفراموش نکن را(  WHEREABOUTS)ی خود زندگ محلثبت آدرس  -9

هفته ، هفت روز نیزمان و مکان معهر در  وقتی الزم باشد دیداشته باش ادی. به داردنگه داشتن ورزش  زیتقلب و تمافراد م گیر انداختندر  یمهم نقش یزندگ محلثبت آدرس 
، با اقدامات دیرا از دست بده نمونه گیری خارج از مسابقاتسال سه بار  کی. اگر در باشیددر دسترس  آمادگی داشته و شیآزما یبرا در تمام جلسات و مسابقات، نیو همچن
 .دیخود را ارائه ده و تمرینات یمحل زندگآدرس  ملزم هستید تا، باشدثبت شده  ورزشکاران مشمول تست های خازج از مسابقات لیستدر نام شما . اگر دیشومی روبرو  تنبیهی

 ا دستکاری کنیدر تان نمونه و سعی نکنید که فرار نکنید یرینمونه گ از هرگز -10

 است. نیتخلف از قوانتسلیم برای دادن نمونه عدم  ایفرار، امتناع  حین نونه گیری،بردن نمونه  نیاز ب ای تعویض، جعل

 (TUEدارو ) ی یکدرمانمصرف  معافیت اقدام به اخد مجوز -11

مصرف آن نسبت به عدم درمان عملکرد شما را  به شرطی که آنروش ممنوعه  ایماده  کیاستفاده از  یبرا یتوانید، مدیدار و جدی قابل توجه )بیماری( مشکل سالمت اگر
 .دیکناقدام  یاستفاده درمان تیبه درخواست معافمی توانید نسبت  ،در دسترس نباشد ی برای بیماری شماگرید نیگزیجا یدرمان چیو ه باال نبرد دارو


