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دوپینگ تنها مثبت شدن نمونه نیست
موردی که تخلف محسوب می شوند11

قاچاق مواد
(ارپرسنل حمایتی ورزشک)

اقدام به مصرف/مصرف

کشف ماده در نمونه فرار یا امتناع

عدم ثبت آدرس حضور

گانانتقام، تالفی علیه گزارش دهند

همراه داشتن مواد ممنوعه

تجویز، توصیه مصرف همکاری افراد محروم

اقدام به کمک در انجام تخلف/کمک

یاختالل در روند نمونه گیر
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(کد20ماده )ورزشکاران مسئولیت های و وظایف 

.از آنهاقوانین مبارزه با دوپینگ و پیروی از مجموعه کافی آگاهی 1.

.برای ارایه نمونه در هر زمانبودن دسترس در وآمادگی2.

.کنداستفاده مییا می خورند هرچه کامل در برابر مسئولیت 3.

از مواد و روش های ممنوعه، کادر درمان از ممنوعیت استفاده آگاه نمودن 4.

. تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگمربوط به همکاری کامل در تحقیقات 5.

.افشای اطالعات هویتی پرسنل پشتیبان به درخواست سازمان مبارزه با دوپینگ6.

،(DCO)دوپینگرفتار مناسب با مقام رسمی کنترل 7.
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لیست مواد و روش های ممنوعه

Revised yearly, effective on Jan 1st

1. Prohibited at all times,

2. Prohibited In competitions,

3. Banned in specific sports (Archery, Shooting, Golf)

• https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
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Prohibited substances and methods at all times

Not approved by health authority for human use (under pre-clinical or clinical 
development or discontinued, designer drugs, only for veterinary use)

AAS: Metandienone, Stanozolol, Testosterone, 
Other: Clenbuterol, LGD-4033 (ligan- drol), Tibolone

EPO, HIF (Cobalt, Xenon), HCG, LH, GH, GROWTH FACTOR MODULATORS

Higenamine, Terbutaline, Formoterol, Salbutamol, Salmeterol, Vilanterol

AROMATASE INH, SERMS, ACTIVIN RECEPTOR IIB ACTIVATION, Insulins , 
Meldonium, Trimetazidine

Probenecid, Spironolactone, Thiazides, Triamterene, Double TUE 
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Prohibited substances and methods In competitions

. نمونه حین مسابقه را مثبت کندمسابقه مصرف شود میتواند از اگر خارج مسابقات ممنوع استحین ماده ای که فقط 

A: Non-Specified: Amphetamine, Cocaine

B: SPECIFIED: Heptaminol, Octodrine

Beclometasone, Dexamethasone, Methylprednisolone

خوراکی، وریدی، عضالنی، رکتال

Cannabidiol

Methadone, Pethidine, Morphine, Oxymorphone, Oxycodone
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Prohibited substances in Particular Sports

• Propranolol
• Metoprolol
• Atenolol
• Carvedilol
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Prohibited Methods

1. The Administration or reintroduction of any
quantity of autologous, allogenic (homologous) or
heterologous blood, or red blood cell products of
any origin into the circulatory system.
2. Artificially enhancing the uptake, transport or
delivery of oxygen. Including, but not limited
to: Perfluorochemicals; efaproxiral (RSR13) and
modified hemoglobin products, e.g. hemoglobin-
based blood substitutes and microencapsulated
hemoglobin products, excluding supplemental
oxygen by inhalation.
3. Any form of intravascular manipulation of the
blood or blood components by physical or chemical
means.

1. Tampering, or Attempting to Tamper, to
alter the integrity and validity of Samples
collected during Doping Control. Including, but
not limited to: Sample substitution and/or
adulteration, e.g. addition of proteases to
Sample.
2. Intravenous infusions and/or injections of
more than a total of 100 mL per 12-hour
period except for those legitimately received
in the course of hospital treatments, surgical
procedures or clinical diagnostic
investigations.

1. The use of nucleic acids or nucleic
acid analogues that may alter genome
sequences and/ or alter gene
expression by any mechanism. This
includes but is not limited to gene
editing, gene silencing and gene
transfer technologies.
2. The use of normal or genetically
modified cells.
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2021 prohibited list

• Specified Substances : S5, S6, S7, S8, S9, P1, M2.2

• Non-Specified Substances : S1, S2, S4.3, S4.4, S6.A, All Methods except M2.2

• Conditional:

allowed in specific dosage range (banned outside of that dose or range) 
i.e. asthma inhalers. 

only banned by the route of administration, (i.e.. applied as a cream, 
swallowed or inhaled).

www.iranado.irترجمه فارسی در وب سایت ستاد 
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Prohibited Methods , Specified, M2.2
(IV infusion/Injections)

ازخارجیاداخلساعت12طی(غذاخوریقاشق6.8)ml100ازبیشوریدیداخلتزریقات•
.استممنوعمسابقات

یا/وبالینیتشخیصیهایبررسیجراحی،اقداماتبیمارستانی،هایدرماندرکهمواردیدرمگر•
TUEبدونمجاز،پزشکیمتخصصیکتوسطومجازپزشکتوسطپزشکیتوجیهبامواردی
.شوداستفاده

.استممنوعهازمانهمهدرسریعرسانیآبووزنکاهشجبرانبرای(سرم)وریدیتزریق•
اینهمعشاملپزشکیکاملمستنداتبایدپزشکی،وضعیتیاحجمازنظرصرف،IVتزریقهردر•

بالینیتشخیصکه(غیرهوتزریقزمان،حجم،IVمحتوای)درمانیبرنامهوحیاتیعالئم/فیزیکی
.شودثبتکندمیمشخصرا
RetroactiveصدوروIVتزریقیا/وتزریقماهیتتأییدبرایرااطالعاتاین• TUEاستالزم.
دنبدرکههستندایممنوعهمادهنوعهروممنوعروشهایازاستفادهمطلقیتمسئولورزشکاران•

.داردعهدهبررااستآنها
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منع تزریقات وریدی

ورزشکارایمنیسالمت و ،پاکاز ورزش محافظت : علت منع

، (یا دوپینگ خون استفاده می شود EPOمانند هماتوکریت که در آن از )آزمایش خون نتایج تغییر•

•Masking(در ادرارمواد ممنوعهشدنیقرق) مواد ممنوعهسریعترشدن پاکو

ن سوراخ شدترومبوز، خونریزی، التهاب دیواره رگ همراه با عفونت، سلولیت، )احتمالی و عوارض خطرات •
.(تزریق کننده Needle stickآمبولی هوا و اطراف، در بافت محلول نشت شریانی، / هماتوم 

.(شودمنجر به مرگ که عضالنی و عصبی قلبی، جدی اثرات )Na, Kسطح الکترولیت هاتغییر •
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ممنوعهلیست مواد و روش های ترجمه 
www.iranado.ir
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Iran NADO

ایرانملی مبارزه با دوپینگ ستاد 

تهران، بزگراه نیایش، مجموعه ورزشی انقالب، ساختمان ورزش پاک طبقه سوم، تلفن 
26216224، فکس 26216336

iran.nado.official@gmail.com:ایمیل

:سایتوب 

www.iranado.ir
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