
 

                                              
 

 

 آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ
 

 

 0202نسخه رسمی 

 ایرانمبارزه با دوپینگ  ستاد ملیقوانین مجموعه 

 وادا تأییددارای 

 

 

 

 

 

 
 0202 کد ،آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ قوانینمجموعه ر اساس ب

 
 5252اکتبر  52



 

 
 0202  اریان اندو ينگـ مبارزه با دوپ  مجموهع قوانین

Iran NADO 2021 Anti-Doping Rules 

 

 
 : ترجمه و انتشار

 

 ج.ا.ایران  ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 مجموعه ورزشي انقالب -بزرگراه نيايش

 www.iranado.irتارنما: 

 پست الکترونيک: 

iran.nado.official@gmail.com 
  52562662تلفن: 

 52562552نمابر: 

 مترجمين: 

 زاده ليال زکي

 دکتر فرزاد شارکي

 ويرايش: 

 دکتر فرزاد شارکي

 آرا: فاطمه محمدی صفحه

 اجرا شده در چاپ واژه

Farsi translation & publishing:  

 
Iran National Anti-Doping Organization 

Enghelab Sport Complex, Tehran, Iran 

Website: www.iranado.ir 

Email: iran.nado.official@gmail.com 

Tel: +9821 26216336 

Fax: +9821 26216224 

Translated by:  

Farzad Sharaki MD.-SEM  

Leila Zakizadeh, PhD 

Edited by:  

Farzad Sharaki MD.-SEM 

Layout by: Fateme Mohammadi 

 
 

 

http://www.iranado.ir/
http://www.iranado.ir/


 

 فهرست مطالب
 

 2 ......................................................................................... مقدمه

 9 .................................................................................... گفتار شيپ

 62 ................................................................ نگيدوپ فيتعر. اول فصل

 62 .......................................... نگيدوپ با مبارزه نيقوان از تخلف. دوم فصل

 56 ................................................................ نگيدوپ اثبات. سوم فصل

 52 ............................................................ ممنوعه فهرست. چهارم فصل

 69 ..................................................... قاتيتحق و یريگ نمونه. پنجم فصل

 22 ................................................................ ها نمونه زيآنال. ششم فصل

 26 .. موقت قيتعل و تخلف ابالغ ه،ياول يبررس ت،يمسئول: جينتا تيريمد. هفتم فصل

 حکم اعالن و منصفانه يدادرس از یمند بهره حق: جينتا تيريمد. هشتم فصل

 25 ..................................................................................... يدادرس

 25 ......................................... یانفراد جينتا یخود به خود ابطال. نهم فصل

 25 ........................................................ یفرد یها تيمحروم. دهم فصل

 22 ........................................................... يميت یامدهايپ. ازدهمي فصل

 29 ..................... يورزش ینهادها ريسا هيعل نادو رانيا یها مجازات. دوازدهم فصل

 96 ................................................ نافياست: جينتا تيريمد. زدهميس فصل

 625 ............................................... يرسان اطالع و یرازدار. چهاردهم فصل

 662 ............................................................ احکام یاجرا. پانزدهم فصل

 666 .................................................... ها تيمحدود قانون. شانزدهم فصل

 662 ................................................................... آموزش. هفدهم فصل

 662 .................. يمل یها ونيفدراس یها تيمسئول و فيوظا ريسا. هجدهم فصل

 665 .............................. نادو رانيا یها تيمسئول و فيوظا گريد. نوزدهم فصل



 665 ............................. ورزشکاران یها تيمسئول و فيوظا گريد. ستميب فصل

 669 ... ورزشکار بانيپشت کارکنان یها تيمسئول و فيوظا گريد. کمي و ستيب فصل

 با مبارزه نيقوان مشمول اشخاص یها تيمسئول و فيوظا گريد. دوم و ستيب فصل

 652 ................................................................................... نگيدوپ

 656 ......................................................... کد ريتفس. سوم و ستيب فصل

 655 .................................................. يينها مقررات. چهارم و ستيب فصل

 652 ....................................................................... فيتعار. 6 مهيضم

 

 



 مقدمه
ترين گام در راه  کيد دارد که اولين و اساسيأجهاني مبارزه با دوپينگ تآژانس 

رساني جامع و کافي به همه افراد درگير ورزش  مبارزه با دوپينگ، آموزش و اطالع

ها و در ورزشکاران  شامل ورزشکاران، مربيان، نيروهای پشتيبان، سرپرستان تيم

منطق مبارزه با دوپينگ، تعاريف ها شامل  تر والدين ايشان است. آموزش جوان

گيری، حقوق ورزشکار در موارد مربوطه، قوانين و  دوپينگ، آشنايي با روند نمونه

مقررات آژانس يا کد وادا، عوارض و اثرات سوء دوپينگ بر سالمت افراد و در 

 های ورزشي و اجتماعي ناشي از ارتکاب تخلفات است.  نهايت محروميت

صورت واضح در فصول  هروهای پشتيبان ايشان بوظايف ورزشکاران و ني

 ند از: ا مربوطه تشريح شده، مهمترين آنها عبارت

 داشتن آگاهي کافي و پيروی مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ. .6

 ه نمونه در هر زمان.ئدر دسترس بودن و آمادگي برای ارا .5

 خورند يا در برابر هر آنچه مي (Strict Liability) مسئوليت کامل .6
 د.نکن استفاده مي

آگاه نمودن پزشک يا کادر درماني نسبت به الزام عدم استفاده از مواد و  .2
 های ممنوعه،  روش

 همکاری کامل در تحقيقات درباره تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ.  .2

ي، ميت به هماحترامي  و به نوعي بي تقلب ،نگيدوپتوجه داشته باشيد که 

شود هميشه پيش از مصرف هر دارو  شما است. توصيه مي خود و يورزشرشته 

ي پزشکمتخصصين با  نموده باشد زيتجو ي آن راکه پزشک يوقت يحتيا مکملي 

 ي ضددوپينگ آنها را جستجو کنيد.اطالعات یها بانکو در  ديمشورت کنورزشي 

و ممنوعيت مصرف  نگيمبارزه با دوپ مقرراتاز  کان غيرورزشي ممکن استپزش

عالوه در  هشته باشند، بندا ي کافيآگاه های ممنوعه برای ورزشکاران مواد و روش

صورت کشف و ثبت تخلف از مقررات دوپينگ برای ورزشکار، ابراز آنکه پزشک 
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 .کند دارو يا مکمل را تجويز نموده پذيرفته نيست و از شما رفع مسئوليت نمي

 ناناطمي يمکملپاک بودن  از اگرو  ديباشها  مصرف مکملمراقب  اريبس

به مواد  سهواًممکن است  . مکملديکن خودداریآن مصرف از  ديندار کامل

باشد.  آگاهانه به آنها افزوده شده مواد ممنوعهدر مواردی  اي ممنوعه آلوده باشد

بر  گردد وارد بدن ورزشکار ميآنچه  يت کامل هرمسئولتوجه داشته باشيد که 

ها در  ابراز عدم اطالع از آلودگي يا ممنوع بودن مواد يا روشو عهده او است 

نشويد  ينگيدوپناخواسته  محاکم مبارزه با دوپيگ قابل قبول نيست، برای آنکه

 .ديانجام دهالزم است را  آنچه هر

و تمام مواد  دهدرا بهبود  ورزشي تواند عملکرد يمتعادل و سالم مغذايي  ميرژ

ای مناسب تکيه  های تغذيه پس به برنامه کند نيرا تأم ازيمورد ن یو انرژ یمغذ

 .متخصصين تغذيه ورزشي درنگ ننماييد کرده و برای دريافت مشاوره از

مصرف يا حتي  سعي بر اي قاچاق، تجويز یفروش، تالش برا و ديخر توليد،

 لذا با اين کارها حرفه است نيخالف قوان هممنوع روش ايداشتن هر ماده همراه 

 را به خطر نياندازيد.خود 

همچنين  ه نمونه فرار نکنيد،ئارا از هرگزگيری انتخاب شديد  اگر برای نمونه

حين بردن نمونه  نياز ب اي تعويض، جعلا دستکاری کنيد. ر نمونه سعي نکنيد که

گيری هر کدام مصاديقي از  تسليم برای نمونهعدم  ايفرار، امتناع  گيری، نمونه

 .شوند هستندکه موجب محروميت ورزشي مي نيتخلف از قوان

برای درمان ممنوعه  يروش اپزشک، مصرف دارو ي بنا به تشخيص اگر

توانيد مجوز معافيت مصرف درماني درخواست  بيماری شما تجويز شده باشد، مي

 نگردد ورزشيعملکرد منجر به افزايش  مورد نظر درمانکه  نماييد و به شرط آن

مجوز  در دسترس نباشدی برای آن بيماری گريد نيگزيجا يدرمان چيو ه

معافيت مصرف درمان با دوز مشخص و برای مدت معين برای شما صادر شود. 

به خود را بسته  يدرمانمصرف  تيدرخواست معافالزم است  TUE برای اخد

المللي( به ستاد ملي کشور يا فدراسيون ورزشي  سطح ورزشکار )ملي يا بين
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 .ه نماييدئالمللي مربوطه ارا بين

 و 5256 کد عنوان تحت دوپينگ با مبارزه المللي بين آژانس جديد مقررات

 5256 سال ژانويه ابتدای از 5256 کد با مطابق نادو ايران جديد مقررات ترجمه

 مقررات تنها سال 2 به مدت اجرا زمان از مقررات مجموعه اين. است االجرا الزم

 مرتبط موارد کليه و بود خواهد کشور در اجرا و استناد قابل دوپينگ با مبارزه

 بر محروميت احکام صدور و تخلفات درماني، های معافيت صدور گيری، نمونه با

 .شد خواهد انجام مقررات مجموعه اين مبنای

 
 دکتر مهدی علی نژاد

 دوپینگ ایران رییس ستاد ملی مبارزه با
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 گفتار پیش
 ايران نادوهای  مسئوليت قوانين مبارزه با دوپينگ مطابق با مجموعه اين

اين مداوم های  و به دنبال تالش( 5256)کد وادا منطبق با مجموعه قوانين 

تصويب و اجرا  ،کردن دوپينگ در ورزش در ايران ريشه کنسازمان در جهت 

 شده است.

ورزش مطابق  که استحاکم بر شرايطي قوانين  ،قوانين مبارزه با دوپينگ

مقررات مبارزه با  . اين قوانين با اين هدف که قوانين وشود آن انجام مي

هماهنگ و يکنواخت در سراسر جهان به اجرا درآيد،  ای شيوه دوپينگ به

قرار  . اين قوانيناستو مدني های کيفری  دارای طبيعتي متمايز از رويه

اساس مقتضيات ملي و استانداردهای قانوني قابل اجرا در نيست بر

بايد به  ها اگرچه آند، شو کيفری يا مدني تفسير يا محدود های دادرسي

گذارد، تدوين شوند. کليه  ل تناسب و حقوق بشر احترام ميوکه به اص  يروش

های دادرسي و مراجع قضايي در هنگام بررسي حقايق و  تئها و هي دادگاه

، بايد از طبيعت متمايز قوانين ارائه شده پرونده هرن و مقررات مربوط به قواني

احترام  ه آنآگاه بوده و ب دهند کد را تشکيل ميمبارزه با دوپينگ، که 

بگيرند اين قوانين و مقررات رضايت طيف  ردر نظبگذارند. همچنين بايد 

با آنچه برای حمايت و تضمين  هدر رابطيعي از ذينفعان در سراسر جهان وس

 گذارد.  ورزش منصفانه ضروری است را به نمايش مي

های کنترل  مسئوليت انجام همه جنبه ايران نادو، کد وادا اساس بر

از کنترل دوپينگ يا آموزش مبارزه با  ای جنبهعهده دارد. هر  دوپينگ را بر

واگذار شود.  شرکت ثالث طرف قراردادبه  ايران نادوتواند توسط  دوپينگ مي

 را به رعايت طرف قرارداد ثالث شرکتموظف است  ايران نادو با اين حال

 . ملزم نمايد کدبا طبق من المللي و قوانين مبارزه با دوپينگ استانداردهای بين
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کليه  ،شرکت ثالث طرف قراردادمسئوليت اطمينان يافتن از اين امر که 

نمايد هميشه با ايران نادو است. ايران نادو  موارد را مطابق با کد اجرا مي

و مديريت نتايج را رأی  های مرتبط با صدور گيری تواند مسئوليت تصميم مي

 واگذار نمايد. CASبه واحد مبارزه با دوپينگ دادگاه حکميت ورزش 
 

قوانین مبارزه با مجموعه این  متن درموجود  ایتالیک عبارات

 شده است.تعریف  پینگ در ضمیمه اولدو
 

ارجاع  یای ديگرکه به ج مواردیدر  مگر ،فصول به مطالب ارجاعدر 

 قوانين مبارزه با دوپينگ است.  مجموعهاين فصول ارجاع به منظور  شود،

 کدو  ايران نادومباني منطقي و بنيادين قوانين مبارزه با دوپينگ 

اند. از اين  های مبارزه با دوپينگ بر اساس ارزش ذاتي ورزش ايجاد شده برنامه

يدن به رس و آنشود:  ياد مي "روح ورزش"ارزش ذاتي اغلب به عنوان 

استعدادهای  کهای اخالقي و به کم با روشباالترين درجات انساني 

 اختصاصي و ذاتي هر ورزشکار است. 

ارزه با دوپينگ به دنبال محافظت از سالمت ورزشکاران و بهای م برنامه

های  بدون استفاده از مواد و روشاست تا  ايجاد فرصتي برای ورزشکاران

 .  های بشری دست پيدا کنند رتبه ند تريارزشمنبه باالترين و ممنوعه 

 به شکلورزش در  عدالتارزه با دوپينگ به دنبال حفظ بهای م برنامه

بازی برابر و ارزش ، شرايط احترام به قوانين، ساير رقبا، رقابت منصفانه

 . برای ورزش پاک قايل هستندجهانيان  ي است کهورزش

 يانسان و ارج نهادن به روح، جسم و روان احترام گذاشتنروح ورزش 

هايي که در ورزش و از طريق ورزش  ارزش بصورتاست. جوهره المپيزم 

 ، از جمله:دگرد منعکس مي، شود پديدار مي
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 سالمتي 

 بازی منصفانه و صداقتگرايي اخالق ، 

  کدحقوق ورزشکار مندرج در 

 ترين سطح عملکرد دستيابي به عالي 

 شخصيت و تحصيالت 

 سرگرمي و شادی 

 کار گروهي 

 فداکاری و تعهد 

 احترام به قوانين و مقررات 

 کنندگان احترام به خود و ساير شرکت 

 شجاعت 

 همبستگي و احترام به عموم 

 

با  در اساسشود. دوپينگ  نمايان مي صادقانهبازی  انجامروح ورزش در 

 روح ورزش در تضاد است. 

 برنامه ملي مبارزه با دوپينگ

ايران  دربا اين هدف که به عنوان سازمان ملي مبارزه با دوپينگ  ايران نادو

شد. به همين  تأسيس شورا فعاليت کند، توسط دولت ايران با تصويب مجلس

ها و  مسئوليت دارای ويژهطور به  ايران نادو، کد 520206ترتيب، بر اساس بند 

ورزش و  بدنه های خود مستقل از اختيارات الزم است تا در تصميمات و فعاليت

هر  يتعومنمگونه محدوديتي، شامل ت عمل کند. اين موضوع، بدون هيچ دول

 توسط هر شخصي نادو نراهای اي لياتي يا فعاليتمگونه دخالت در تصميمات ع

مسابقات  برگزارکنندهملي، سازمان المللي يا  بين های فدراسيون درکه همزمان 
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يا اداره دولتي مسئول ورزش يا مبارزه  پاراليمپيک، کميته ملي المپيک و بزرگ

 . گردد هست مي  درگير مديريت يا فعاليتبا دوپينگ 

 قوانين مبارزه با دوپينگ حکم فرماييحوزه 

 شود: موارد زير مي شامل حالاين قوانين مبارزه با دوپينگ 

ت رئيسه، مديران، ماموران و کارمندان ئهي، شامل اعضای ايران نادوالف( 

بخش ، که در هر و کارمندان آن شرکت ثالث طرف قرارداد ، وشده نيعيت

 از کنترل دوپينگ شرکت دارند؛

رئيسه، مديران، ماموران و هيئت ملي ايران، شامل اعضای  های فدراسيونب( 

، که در و کارمندان آن شرکت ثالث طرف قرارداد، و کارمندان تعيين شده

  ل دوپينگ شرکت دارند؛هر بخش از کنتر

ه )از جمل ورزشکاران و ساير اشخاص ورزشکاران زير، کارکنان پشتيبان ج(

 مقيم ايران باشد: ياتبعه  (، خواه اين شخصProtectedافراد 

ورزشکار که عضو يا دارنده  پشتيبان کليه ورزشکاران و کارکنان( 6

 گواهينامه از هر فدراسيون ملي در ايران يا هر عضو يا سازمان وابسته

ها يا  ها، انجمن ها، تيم )شامل باشگاه هر فدراسيون ملي در ايران به

 ( باشند؛ها ليگ

در که  مقامي هر درورزشکار  کليه ورزشکاران و پرسنل پشتيبان( 5

هايي که توسط فدراسيون ملي در  رويدادها، مسابقات، و ساير فعاليت

يا  اند، ايران سازماندهي، تشکيل، تصويب و به رسميت شناخته شده

)از جمله  هر فدراسيون ملي در ايران به توسط هر عضو يا سازمان وابسته

 ؛کنند شرکت مي شوند ( برگزار ميها گليها يا  ها، انجمن ها، تيم باشگاه

ديگری که به  شخص يا فرد پشتيبان ورزشکار يا هر شخص ورزشکار( 6

دادی ديگر، يا به طرق ، گواهينامه يا تنظيم قرارهاعتبارنامموجب 
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يا سازمان وابسته هر  وهر عضديگر، در هر فدراسيون ملي در ايران يا 

( ها گليها يا  ها، انجمن ها، تيم )شامل باشگاه فدراسيون ملي در ايران

 است؛ دارای اختيار در جهت مبارزه با دوپينگ

ر در ه شکليهر  ورزشکار که به ه ورزشکاران و کارکنان پشتيبانکلي( 2

توسط برگزارکننده رويداد ملي يا يک ليگ ملي که به  کهفعاليتي 

دهي، برگزار، تشکيل يا تصويب  فدراسيون ملي وابسته نيست، سازمان

6.کنند شرکت مي ،شود مي
 

که برای اهداف است هر شخصي  منظور که ،ای هغيرحرفورزشکاران ( 2

اما در  داردمشارکت های ورزشي يا تناسب اندام  فعاليت تفريحي در

و به رسميت شناخته شده توسط  سازمان يافتههای ها يا رويداد رقابت

فدراسيون ملي يا به ميزباني آن يا توسط هر انجمن وابسته يا 

سي که ک کند، يا مين، شرکت ان، باشگاه، تيم يا ليگغيروابسته، سازم

 ، در(ADRVتخلف )هر گونه  به ارتکاب پيش ازسال  2 در طول

هر فدراسيون  گونه که برای همانالمللي ) سطح بين رويدادی در

 تحقيقاتگيری و  المللي نمونه استاندارد بين و همسو باالمللي  بين

های  يا ساير ارگان ايران نادوگونه که برای  همان) ملي، (تعريف شده

و  گيری نمونهالمللي  استاندارد بينمبارزه با دوپينگ و همسو با 

در يک رويداد  يا استفعاليت نداشته ( تعريف شده تحقيقات

نماينده ايران يا کشور ديگری عنوان ه ب 5ادزالمللي در رده آ بين

المللي،  فدراسيون بين TPيا  RTP، يا نام او در ليست شرکت نداشته

 باشد. نبوده  يا سازمان مبارزه با دوپينگ ديگری ايران نادو

                                                                                                                           
 دهنده بايد در برنامه ملي مبارزه با دوپينگ گنجانده شوند.  : اين نهادهای سازمان2. تفسير نکته 6

هايي است که  با هدف کنار گذاشتن رقابت "رده آزاد"ای: اصطالح  ه. تفسير ورزشکاران غيرحرف5

 شوند. های سني محدود مي نوجوانان يا ردهفقط به 
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دهد،  مي ايران نادواختيار آنها را به  قوانينمجموعه اين د( ساير اشخاصي که 

برای که  است تبعه يا مقيم ايران و کليه ورزشکارانيشامل ورزشکاران 

 تمرين يا غيره در ايران حضور دارند. مسابقه، 

به منزله  ،ر ورزش ايراند الذکر  هر يک از افراد فوق مشارکت و يا حضور

ی اين اجرای به پايبند ودوپينگ قوانين مبارزه با با قوانين مبارزه با  موافقت

های  تئو قضاوت هي نقض آن قوانين مبارزه با دوپينگ، از جمله پيامدهای

ها و  برای رسيدگي و تعيين پروندهکه  66و  2 لودادرسي مشخص شده در فص

 6.باشد مي ندشو معرفي مي ايران نادوبه  ر قوانين مبارزه با دوپينگتجديد نظر د

ند متعهد و ملزم به رعايت قوانين تعريف شدورزشکاراني که در باال  کل

ورزشکاران زير به عنوان در اين مجموعه قوانين، مبارزه با دوپينگ هستند، 

شوند و بنابراين مقررات خاص مندرج  ورزشکار سطح ملي در نظر گرفته مي

ه عنوان )ب با دوپينگ که برای ورزشکاران سطح ملي مبارزهاين قوانين  در

و مديريت نتايج( قابل اجرا هستند،  TUE ،Whereabouts، گيری نمونهمثال 

 :قابل اجرا استدر مورد چنين ورزشکاراني 

                                                                                                                           
. تفسير: در مواردی که کد شخص ديگری غير از ورزشکار يا شخص پشتيبان ورزشکار را ملزم به 6

آوری نمونه نخواهد بود و بخاطر استفاده  کند، قطعاً اين شخص مشمول تست يا جمع رعايت کد مي

متهم به تخلف نخواهد شد. در عوض، اين شخص  يا در اختيار داشتن ماده ممنوعه يا روش ممنوعه،

 5062)تباني(،  509(، تجويز) 502)قاچاق کاال(،  505)دستکاری(،  502تنها به دليل تخلف از بندهای 

)تالفي کردن( مجازات خواهد شد. به عالوه، چنين شخصي طبق بند  5066)مشارکت ممنوعه( و 

ضافي خواهد بود. و اجبار کارمند به تبعيت از کد های ا کد ملزم به انجام وظايف و مسئوليت 5606

 طبق قانون قابل اجرا است. 

تضمين خواهد کرد که در هر گونه توافقي با  ايران نادوقوانين مبارزه با دوپينگ،  69طبق فصل 

تعيين شده و همچنين اشخاص ثالث و کارمندان اعضای هيئت رئيسه، مديران، ماموران و کارمندان 

جای دهد که طبق آن افراد متعهد استخدامي، قراردادی يا غيره، مقررات صريحي را  زآنها، اعم ا

 ايران نادوکنند که اين قوانين مبارزه با دوپينگ را رعايت کنند و همچنين مسئوليت  شوند و توافق  

 های مبارزه با دوپينگ را بپذيرند. در خصوص حل پرونده
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دارنده گواهينامه آن فدراسيون در عضو هر فدراسيون ملي يا  رانالف( ورزشکا

وابسته به يک فدراسيون ملي از جمله  که ايران يا هر سازمان ديگری

 هستند. ها ليگها يا  ها، تيم باشگاهها،  انجمن

توسط فدراسيون ملي يا که ب( ورزشکاراني که در هر مسابقه، رويداد يا فعاليتي 

هر انجمن، سازمان، باشگاه، تيم يا ليگ وابسته يا توسط دولت در ايران 

  کنند؛ شرکت مي دنشو و برگزار مي شناخته شدهبه رسميت دهي،  سازمان

که به موجب اعتبار، گواهينامه يا تنظيم قراردادی  ديگری ج( هر ورزشکاری

صالحيت فدراسيون ملي ايران يا هر انجمن، سازمان، باشگاه،  در حوزهديگر، 

 .گيرد قرار ميتيم يا ليگ وابسته ايران در جهت مبارزه با دوپينگ در ايران 

يا هر توسط برگزارکننده رويداد ملي که د( ورزشکاراني که در هر فعاليتي 

شود  يا ميزباني ميشده شناخته به رسميت  شده يا ليگ ملي ديگر برگزار

 . کنند شرکت مي هيچ وابستگي به فدراسيون ملي ندارد و

 های فدراسيونتوسط چنين ورزشکاراني  در صورتي که، با اين وجود

از ، بندی شوند طبقهالمللي  به عنوان ورزشکاران سطح بينالمللي مربوطه  بين

( ورزشکار مليو نه ) المللي سطح بينن مبارزه با دوپينگ ورزشکار قوانينظر 

 گرفته خواهند شد. ردر نظ
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 تعریف دوپینگ .فصل اول
مبارزه با  از قوانين تخلفست از وقوع يک يا چند مورد دوپينگ عبارت ا

 اين قوانين بيان شده است.  5066تا  506دوپينگ که در بندهای 

 قوانین مبارزه با دوپینگتخلف از  .فصل دوم
قوانين  تخلف ازشرايط و مواردی است که  مشخص کردنز فصل دوم هدف ا

دادرسي برای موارد تخلف و جلسات شوند.  مبارزه با دوپينگ محسوب مي

اين قوانين يک مورد از از  بيشارتکاب به دوپينگ بر اساس اينکه يک يا 

 شود.  نقض شده باشند، انجام مي

که تخلف از  هاز آنچ ملزم و مسئول هستند تا اشخاص ا سايرورزشکاران ي

هايي که در فهرست  همچنين مواد و روش شده،قوانين دوپينگ محسوب 

  قرار دارند آگاهي کامل کسب نمايند.مواد ممنوعه 

 شود: تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب مي زيرموارد 

يا  )متابوليت( وساز از سوختمواد حاصل وجود يک نوع ماده ممنوعه،  0.2

 در نمونه يک ورزشکار  هانشانگرهای مربوط به آن

د هر نوع ماده ممنوعه به بدن خود وراز و موظفند تاورزشکاران همه  0.2.2

مواد حاصل از در صورتي که هر نوع ماده ممنوعه،  ممانعت به عمل آورند.

سوخت و ساز يا نشانگرهای مربوط به آنها در نمونه ورزشکاران يافت شود، 

، جهت اعالم بر همين اساسمسئوليت آن بر عهده ورزشکاران خواهد بود. 

لزومي به  506و اثبات تخلف ورزشکار از قوانين مبارزه با دوپينگ بر اساس 

ورزشکار  قصور، اهمال يا مصرف آگاهانه نيت، عمد، و نشان دادن ارزيابي

 2.وجود ندارد

                                                                                                                           
 مبارزه با دوپينگ طبق اين بند بدون توجه به درجه خطای: تخلف از قوانين 50606تفسير بند . 2



 27              0202، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

کافي يکي از موارد زير  وجود ،506بند مبتني بر تخلف  اثبات برای 0.2.0

مواد حاصل از سوخت و ساز يا وجود يک ماده ممنوعه،  تأييد :است
 Bآناليز نمونه  درخواست حقاز  ی کهورزشکار Aدر نمونه  ی آننشانگرها

آناليز  چنانچهآناليز نشده باشد؛ يا  او Bو نمونه پوشي کرده  چشمخود 
حاصل از سوخت و ساز يا مواد وجود ماده ممنوعه، ورزشکار  Bنمونه 

باشد؛ يا در  کرده تأييدرا  Aنمونه  آناليز فرد، Bدر نمونه  نشانگرها را
آناليز است، ورزشکار به دو قسمت تقسيم شده  Bيا  Aکه نمونه  مواردی
، وجود ماده ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت و ساز جدا شده نمونهبخش 

نمايد  تأييداول نمونه تقسيم شده را بخش در  گزارش شدهيا نشانگرهای 
خود نمونه تقسيم شده بخش دوم آناليز  حق درخواست يا ورزشکار از
 2. کند ميچشم پوشي 

 TDتکنيکي  سنداز فهرست ممنوعه که در دی به استثنای موا 0.2.3

در نظر  آنها برای AAFمشخصي از سطح ماده برای اعالم  حدگزارش 
گرفته شده است، وجود هر مقدار از ماده ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت 
و ساز و يا نشانگرهای آنها در نمونه ورزشکار، تخلف از قوانين مبارزه با 

 شود.  دوپينگ محسوب مي

، فهرست ممنوعه، 506بر قاعده کلي بند  ءبه عنوان استثنا 0.2.4

برای را د معيارهای خاصي توان ميتکنيکي د المللي يا سن استانداردهای بين

 د. معين کن مشخص هگزارش يا ارزيابي برخي از مواد ممنوع
                                                                                                                           

شود. در موارد متعددی از تصميمات  ورزشکار در نظر گرفته ميCAS  از اين قانون تحت عنوان

ياد شده است. برای تعيين عواقب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ درجه  "مسئوليت مطلق ورزشکار"

 کند. همواره اين اصل را رعايت مي CASشود.  ر گرفته ميدر نظ 62خطای ورزشکار طبق فصل 

: سازمان مبارزه با دوپينگ دارای مسئوليت مديريت نتايج حتي اگر ورزشکار 50605تفسير بند . 2

تواند  را نکرده باشد به انتخاب و صالحديد خود مي Bتقاضای تجزيه و تحليل آزمايشگاهي نمونه 

 بدهد. Bتصميم به درخواست تجزيه و تحليل آزمايشگاهي نمونه 
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 6مصرف يک ماده يا روش ممنوعه توسط ورزشکار ایبر تالشمصرف يا  0.0

هر نوع ماده ممنوعه به بدن  ورود ازند تا ا همه ورزشکاران موظف 0.0.2

د. بر نرا استفاده نکن ای ممنوعهد و هيچ روش نخود جلوگيری به عمل آور

 باهمين اساس برای احراز و اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ 

لزومي به ارزيابي و نشان استفاده از يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه 

 . مصرف آگاهانه ورزشکار وجود ندارددادن نيت، عمد، قصور، اهمال يا 

موضوع اصلي جهت اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ،  0.0.0

نيست  ماده ممنوعه يا روش ممنوعهف يک مصر عدم موفقيت يا يتموفق

مصرف يا تالش برای استفاده از ماده ممنوعه يا روش ممنوعه  صرفاًبلکه 

 5جهت احراز تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ کافي است.

                                                                                                                           
يک ماده ممنوعه يا روش  "تالش برای مصرف"يا  "مصرف": اينکه ممکن است 505تفسير بند . 2

طور که  ممنوعه با داليل و قرائن معتبر و قابل اتکا اثبات شود، همواره مورد بحث بوده است. همان

شده، بر خالف مدارک مورد نياز جهت اثبات تخلف از قوانين مبارزه با ذکر  605در تفسير بند 

با استناد به داليل  تواند ميهمچنين  "تالش برای مصرف"يا  "مصرف"، 506دوپينگ طبق بند 

معتبر و قابل اتکاء ديگری مثل: اعتراف ورزشکار، اعالم شهادت يک شاهد، مدارک و شواهد مستند، 

آوری شده  های جمع ای نتايج آزمايشات از جمله داده رونده بررسي دورهدست آمده از پ نتايج به

دست آمده از آناليز  عنوان بخشي از پاسپورت بيولوژيکال ورزشکار و يا ديگر اطالعات به به

 را نداشته باشد. 506وجود يک ماده ممنوعه بر اساس بند  تأييدآزمايشگاهي باشد که همه الزامات 

دست آمده از آناليز  ت مصرف ماده بر اساس اطالعات مطمئن بهبرای مثال، ممکن اس

يک ورزشکار، اثبات شود )بدون اينکه توسط تجزيه و تحليل آزمايشگاهي  Aآزمايشگاهي نمونه 

دست آمده از تجزيه و تحليل آزمايشگاهي نمونه  بر اساس نتايج به شود( يا اينکه صرفاً تأييد Bنمونه 

B اردی که سازمان مبارزه با دوپينگ توضيح قانع کننده و قابل قبولي راجع به تنهايي آن هم در مو

 ماده در نمونه ديگر را ارائه مي نمايد. تأييدبه فقدان يا عدم 

يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه نياز به اثبات عمدی  "قصد مصرف": نشان دادن 50505تفسير بند . 5

رزشکار دارد. اين واقعيت که عمدی بودن نياز به اثبات کردن بودن يا ارائه داليل در مورد نيت يا قصد و

دارد و بايد به نحوی به اثبات برسد باعث کم شدن ارزش يا تضعيف قوانين مطلق )اصل مسئوليت 

 گردد.  يک ماده يا روش ممنوعه نمي "مصرف"در مورد  505و  506مطلق ورزشکار( تخلف از بندهای 
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 گيری نمونه ورزشکار از تن دادن به، امتناع يا قصور فرار 0.3

 و دليل موجهبدون  گيری نمونه تن ندادن به امتناع يا ،گيری نمونه از فرار

 2شخص مجاز. الزام فرد به ارايه  نمونه توسطپس از ابالغ  قابل قبول،

 ورزشکار  دسترس بودن در قصور از الزامات مربوط به 0.4

يا قصور در و اعالم شده  های آدرس( بار غيبت در 6هر گونه تلفيقي از سه )

به  ،ه( ما65ظرف مدت دوازده )ورزشکار،  Whereaboutsهای   آدرسکردن پر

 برای المللي مديريت نتايج تعريف شده است استاندارد بينشکلي که در 

 . ثبت شده است RTP ورزشکاری که نامش در ليست

در هر بخش ورزشکار يا شخص ديگر دستکاری يا تالش برای دستکاری  0.1

 کنترل دوپينگ از 

ورزشکار يا فرد حامي  يا يک روش ممنوعه توسط مالکيت يک ماده 0.6

 ورزشکار

يا روش ممنوعه در حين مسابقات، ممنوعه هر نوع ماده  داشتن همراه 0.6.2

های  و روشممنوعه هر يک از مواد همراه داشتن توسط ورزشکار يا 

                                                                                                                           
"گردد،  يک ماده ممنوعه توسط ورزشکار تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب مي "مصرف

که ورزشکار ماده ممنوعه ای را که زمان خارج از مسابقات ممنوع نيست، در زماني خارج از  مگر اين

آن و يا کرده باشد. )به هر حال حضور يک ماده ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت و ساز  "مصرف"مسابقات 

 "چه موقع"نظر از اينکه اين ماده  نشانگرهای آن در نمونه اخذ شده از ورزشکار در هنگام مسابقات، صرف

 شود.( محسوب مي 506شده باشد، تخلف از بند  تجويزيا  "مصرف"ممکن است 

ز روی عمد از نمونه فرار کند و يا ثابت شود ا آوری جمع: به عنوان مثال اگر ورزشکاری از 506. تفسير بند 2

گيری يا دريافت ابالغيه اجتناب کرده است، عمل وی تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب  نمونه

انگاری ورزشکار باشد،  تواند عمدی يا ناشي از سهل مي "گيری قصور از تن دادن به نمونه"گردد. تخلف  مي

 گردد. عمدی محسوب مي گيری رفتاری از شرکت در نمونه "امتناع"يا  "فرار"حال آنکه 
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اند، توسط ورزشکار در  که در خارج از مسابقات ممنوع شده ای ممنوعه

مگر اينکه ورزشکار بر اساس بند  استخارج از مسابقات ممنوع  های زمان

معافيت مصرف درماني  بر اساساين ماده همراه داشتن ثابت کند که  202

 بوده است. ديگری يل موجه و قابل قبول ( يا دلTUE) شده تأييد

 زمانهر نوع ماده ممنوعه يا روش ممنوعه که در همراه داشتن  0.6.0

که  ای هر نوع ماده يا روش ممنوعههمراه داشتن اند، يا  مسابقات ممنوع شده

مواقع خارج از مسابقات، توسط  اند، در از مسابقات ممنوع شده جخاردر 

کارکنان پشتيبان ورزشکار که به نحوی در امر مسابقات و تمرينات با 

، مگر اينکه کارکنان پشتيبان استهستند، ممنوع در ارتباط ورزشکار 

معافيت بر اساس مالکيت اين مواد  202بند  مطابق باورزشکار ثابت کنند که 

( يا دليل موجه و قابل قبول ديگری بوده TUE) شده تأييدمصرف درماني 

 9است.

قاچاق يا تالش برای قاچاق هر گونه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه  0.7

 توسط يک ورزشکار يا شخص ديگر

 ندر حينه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه هر گو تجويزيا تالش برای  تجويز 0.1

يا  تجويزيک ورزشکار يا هر شخص ديگر، يا  توسطمسابقات به ورزشکاران 
                                                                                                                           

: دليل يا توجيه قابل قبول، برای مثال مواردی مانند خريدن يا مالکيت 50205و  50206تفسير بند . 9

يک ماده ممنوعه برای دادن به دوستان يا بستگان، را شامل نخواهد بود مگر در موارد يا شرايط 

دارو را داشته باشد، به عنوان مثال:  تجويزپزشکي موجه هنگامي که شخص نسخه پزشک دال بر 

 خريدن انسولين برای يک کودک ديابتي.

تواند شامل موارد زير باشد: )الف( حمل مواد ممنوعه  : توجيه قابل قبول مي50205و  50206تفسير بند 

ثال توسط ورزشکار يا پزشک تيم به منظور مقابله و رويارويي با شرايط پزشکي حاد و اورژانس )به عنوان م

های ممنوعه توسط ورزشکار به  سرنگ تزريق خودکار اپي نفرين(، يا )ب( مالکيت مواد ممنوعه يا روش

 .TUEگيری برای معافيت مصرف درماني يا  داليل درماني اندکي پيش از درخواست تصميم
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در خارج از مسابقات ممنوع  يک ماده ممنوعه يا روش ممنوع تجويزتالش برای 

 باشد به ورزشکاران در خارج از مسابقات مي

 ورزشکار يا شخص ديگر تالش برای تباني توسطتباني يا  0.1

تباني، سرپوش گذاشتن يا هر گونه مشارکت کمک، تشويق، حمايت، معاونت، 

دستي در تخطي از قوانين مبارزه با دوپينگ يا تالش برای تخطي از اين  و هم

 62ديگری. هر شخص توسط 6206206قوانين يا تخطي از بند 

 همکاری ممنوعه توسط ورزشکار يا شخص ديگر 0.22

صالحيت تحت اختيار و ديگر  همکاری يک ورزشکار يا هر شخص 0.22.2

ای يا وابسته به ورزش با هر  يک سازمان مبارزه با دوپينگ در حيطه حرفه

 که: یيک از کارکنان پشتيبان ورزشکار

تحت اختيار و صالحيت يک سازمان مبارزه با دوپينگ قرار  0.22.2.2

 ، ياگذراند را ميو در دوره محروميت  دارد

با دوپينگ قرار مان مبارزه تحت اختيار و صالحيت يک ساز 0.22.2.0

نظر  دربرای وی  محروميتيتوان طبق روند مديريت نتايج  ميو ن ندارد

)شغلي(  ای جنايي، انضباطي يا حرفه جرمارتکاب به ، ولي تگرف

محکوم شده باشد، در صورتي که در انجام تخلف از قوانين مبارزه با 

برای چنين شخصي قابل  کد قوانين سازگار با دوپينگ دخالت داشته و

سال از  2از چنين فردی برای مدت بيشتر  از اجرا باشد. سلب صالحيت

ای، انضباطي يا در طي دوره محروميت  زمان صدور حکم جنايي، حرفه

 ؛ ياقابل اجرا خواهد بودای يا انضباطي  جنايي، حرفه

 50620606اول يا واسطه برای فردی که در بند به عنوان نفر  0.22.2.3

                                                                                                                           
 تواند شامل کمک جسمي يا رواني باشد. : تباني يا تالش برای تباني مي509تفسير بند . 62



 0202، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران              00

 خدمت باشد.ه ئارا، در حال است شده تصريح 50620605يا 

بارزه با دوپينگ بايد ميک سازمان  5062برای اثبات تخلف بند  0.22.0

صالحيت شخص  عدمکه اين ورزشکار يا شخص ديگر از  ثابت کند

 پشتيبان ورزشکار اطالع داشته است.

 لزومدر  50620605يا  50620606تصريح شده در بندهای  مسئوليت

که همکاری با کارکنان پشتيبان ورزشکار، در حوزه مرتبط با  اثبات آن

ای نبوده و يا چنين همکاری و ارتباطي به طور  ورزش يا حوزه حرفه

 . است بر عهده ورزشکار يا شخص ديگر ،منطقي قابل اجتناب نبوده

الزم کارکنان پشتيبان معيارهای  ازکه  های مبارزه با دوپينگي سازمان

 50620606يا  50620605، 50620606در بندهای  تصريح شدهزشکار، ور

 66ارائه دهند. وادابايد اين اطالعات را به  مطلع باشند

ورزشکار يا شخص ديگر به منظور دلسرد کردن يا تالفي در  ي کهاقدامات 0.22

 دهند مسئول انجام مي گزارش به مقاماتارائه برابر 

 باشد: نمي 502چنين رفتاری به معنای نقض بند در موارد زير 

                                                                                                                           
دهندگان، پزشکان يا ساير  : ورزشکاران و ساير افراد نبايد با مربيان، تمرين5062فسير بند ت. 66

کارکنان پشتيبان ورزشکاری که بخاطر تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ واجد شرايط نيستند، يا به 

اری نمايند. اند همک ای در رابطه با دوپينگ تنبيه شده اند، يا از نظر حرفه لحاظ جنايي محکوم شده

همچنين همکاری به عنوان مربي يا پشتيبان ورزشکار با هر ورزشکار ديگری که در حال گذراندن 

ند از: ا اند عبارت هايي از انواع همکاری که ممنوع شده باشد. نمونه دوره محروميت است، ممنوع مي

اقبت، درمان يا نسخه، دريافت دستور تمرين، استراتژی، تکنيک، توصيه پزشکي يا غذايي، دريافت مر

های بدني جهت آناليز، يا اجازه دادن به کارکنان پشتيبان ورزشکار که  ها يا نمونه مهيا کردن فراورده

 شود. کنند. همکاری ممنوعه مشمول هيچ شکلي از جريمه نمي به عنوان عامل يا نماينده خدمت مي

ابالغ عدم صالحيت فرد پشتيبان ورزشکار به سازمان مبارزه با دوپينگ را ملزم به  5062با اينکه بند 

ای ابالغ شود، مدرک مهمي برای اثبات  کند، در صورتي که چنين اخطاريه ورزشکار يا شخص ديگر نمي

 اين که ورزشکار يا شخص ديگر از عدم صالحيت پشتيبان ورزشکار خبر داشته خواهد بود.
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به منظور ن شخص ديگر رساندتتهديد يا به قصد  اقداميهر  0.22.2

مربوط به تخلف از قوانين مبارزه با ارائه گزارش  او را از منصرف کردن

، يک سازمان وادابه  از روی حسن نيت قوانين دوپينگ يا عدم رعايت

ای، نهاد  اجرای قانون، نهاد نظارتي حرفهسازمان مبارزه با دوپينگ، 

يا يک سازمان مبارزه با  وادابرای  را دادرسي يا شخصي که تحقيقاتي

 . گيرد صورت ،دهد انجام مي دوپينگ

حسن نيت، شواهد يا از روی جويانه در برابر شخصي که   اقدام تالفي 0.22.0

عدم رعايت اطالعات مربوط به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ يا ادعای 

اجرای قانون، نهاد سازمان ، يک سازمان مبارزه با دوپينگ، وادابه قوانين را 

يا يک  وادابرای  را ای، نهاد دادرسي يا شخصي که تحقيقاتي نظارتي حرفه

 دهد، ارائه کرده است.  يسازمان مبارزه با دوپينگ انجام م

عليه اين شخص  اقدامي هر تالفي، تهديد و ارعاب 5066برای اهداف بند 

نامتناسب  واکنشي مبنای حسن نيت بوده يافاقد او عمل که  دليل اين به

 65.شود ميرا شامل بوده 

 اثبات دوپینگ .فصل سوم

 و مدارک شواهد یها و استانداردها مسئوليت 3.2

 ايران نادوتخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بر عهده اثبات وقوع مسئوليت 
                                                                                                                           

ی است که از روی حسن نيت گزارش : منظور اين بند حمايت از افراد506605تفسير بند . 65

 کند. دهند حمايت نمي های نادرست مي دهند و از افرادی که آگاهانه گزارش مي

: اقدامات تالفي جويانه، برای مثال، شامل اقداماتي است که سالمت جسممي يما   506605تفسير بند 

کنمد. اقمدام    ان را تهديمد ممي  های آنها يا همکارانش دهنده، خانواده روحي يا منافع اقتصادی افراد گزارش

جويانه يک سازمان مبارزه با دوپينگ را که از روی حسن نيت تخلف از قانون مبمارزه بما دوپينمگ     تالفي

در صمورتي   5066شود. با توجه به اهمداف بنمد    کند را شامل نمي مي دهنده را صادر  عليه شخص گزارش

 شود. د، گزارش از روی حسن نيت تلقي نميدهنده آگاهانه گزارش نادرستي ارائه ده که شخص گزارش
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باشد. روش استاندارد اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ اين است  مي

داليل کافي گروه دادرسي را مجاب نمايد که ادعای اين  ارائه با ايران نادوکه 

ستفاده از اين تخلف صورت گرفته صحيح بوده است. ا وقوع سازمان در مورد

شود که در کليه موارد به جای پرداختن به احتماالت، از  روش باعث مي

قوانين مبارزه با  مجموعه اين طبق که جاييداليل متقن استفاده شود. در 

و رد يک پيش فرض يا اثبات حقايق يا شرايط اثبات  مسئوليت دوپينگ

مرتکب تخلف از يک قانون ورزشکار يا شخص ديگری که به دوش مشخص 

 هایبه غير از موارد مندرج در بند گذاشته شده است،مبارزه با دوپينگ شده 

 ي بينوازنت در نظر گرفتناستاندارد اثبات تخلف روش  60506و  60505

 66.است احتماالت

 فرضياتو  حقايقهای اثبات  روش 3.0

هر روش قابل  وسيله  تواند به مي (ADRVتخلفات )مربوط به  حقايقاثبات 

 قوانين مربوط به اثبات 62اعتمادی از جمله اعتراف ورزشکار صورت گيرد.

 دوپينگ هستند: های تعميم به پرونده قابل که در زير آمده است، شواهد

  تصميم برایسطوح داروها آستانه های تجزيه و تحليل يا  روش 3.0.2

بررسي علمي و  جامعه مشورت بر اساس وادا تأييدمورد اعالم تخلف 

ديگری که  باشد. هر ورزشکار يا شخص علمي معتبر مي مقاالت مربوط

                                                                                                                           
بايد رعايت گردد مشابه  ايران نادو : استاندارد اثبات شواهدی که توسط 606تفسير بند . 66

 رود. ای بکار مي استانداردی است که در اکثر کشورها جهت تشخيص تخلفات حرفه

ممکن است تخلفي از قوانين مبارزه با دوپينگ را طبق بند  ايران نادو: برای مثال 605تفسير بند . 62

اثبات نمايد که بر اساس اعترافات ورزشکار يا شهادت معتبر اشخاص ثالث، شواهد مستند  505

آمده است،  505که در توضيحات بند  Bيا نمونه  Aمعتبر، نتايج حاصل از تجزيه آزمايشگاهي نمونه 

وط به آزمايشات ادواری خون يا ادرار مانند اطالعات حاصل از يا استنتاج از نتايج پرونده مرب

 پاسپورت بيولوژيکي ورزشکار باشد.
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کند اين  يا تالش ميالذکر را دارد  فوقبه چالش کشيدن شرايط  قصد

 خود در قصد را از واداابتدا بايد  ،رد کند راپيش شرط فرضيه معتبرعلمي 

دادرسي اوليه،  شورایمربوط به آن مطلع کند. علمي و مبنای  چالش

را از  وادا توانند مي با اختيارات خودنيز ، CASدادگاه تجديد نظر يا 

روز از دريافت  62ظرف مدت  وادا چنين چالشي آگاه کنند.درخواست 

حق  دعوی وان يکي از طرفينبه عن ،پرونده مربوط به اين چالش و ابالغيه

 مربوطه راطرف اسناد و شواهد  مشاور بي عنوانبه  تواند مي يامداخله دارد 

، بنا به درخواست CAS ارجاع شده بههای  ارائه نمايد. در رابطه با پرونده

برای کمک  مناسب يک کارشناس علميتواند  مي CAS پنل داوری، وادا

 62نمايد. در ارزيابي اين چالش منصوب پنل به اين 

و ساير  وادا دارای اعتبارهای  فرض بر اين است که آزمايشگاه 3.0.0

و فرايندهای ها  نمونه، تجزيه و تحليل وادا يهتأييد دارایهای  آزمايشگاه

اما  اند ها انجام داده آزمايشگاه المللي استانداردهای بين را مطابق با حفاظتي

المللي  ديگر ممکن است مدعي شود که استاندارد بين ورزشکار يا شخص

باعث استاندارد  عدم رعايت به طور منطقي وشده ن رعايتها  آزمايشگاه

 . ه باشدددر نمونه وی ش( AAFيافته آزمايشگاهي غيرطبيعي )وجود 

 المللي استاندارد بينرعايت  ر صورتي که ورزشکار يا شخص ديگرید

                                                                                                                           
های معتبر خود  ممکن است به آزمايشگاه وادا: در مورد برخي مواد ممنوعه، 60506تفسير بند . 62

آن از  ها يا نشانگرهای ابالغ کند در صورتي که غلظت تخمين زده شده ماده ممنوعه يا متابوليت

ها را به عنوان يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي گزارش ندهند.  حداقل سطح گزارش کمتر باشند، نمونه

در تعيين حداقل سطح الزم برای گزارش يا تعيين اينکه کدام مواد ممنوعه بايد مشمول  واداتصميم 

آزمايشگاه از  حداقل سطح الزم برای گزارش باشند، قابل اعتراض نيست. به عالوه، غلظت تخميني

تواند فقط يک برآورد باشد. اين احتمال که غلظت دقيق ماده ممنوعه  ماده ممنوعه در يک نمونه مي

در نمونه کمتر از حداقل سطح الزم برای گزارش باشد، به هيچ وجه دفاع از تخلف از قانون مبارزه با 

 شود. دوپينگ بر اساس وجود ماده ممنوعه در نمونه را باعث نمي
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توانسته منجر به  که به طور منطقي مي را  آزمايشگاهها توسط   آزمايشگاه

، ببرد سؤالزير  نمونه شودطبيعي آزمايشگاهي در های غير وجود يافته

چنين انحرافي از  اثبات نمايددارد  وظيفه است که ايران نادواين آنگاه 

 62ده است.، نبوAAFعلت ها  المللي آزمايشگاه استاندارد بين

سياست  ياقوانين ساير يا  ديگر المللي استاندارد بين تخطي از هر 3.0.3

باعث بي اعتبار شدن  قوانين مبارزه با دوپينگ، مجموعه اين مندرج در
شود  نمي (ADRVتخلف ) مربوط به يک ساير شواهديا  نتايج آناليز نمونه

با اين  65و به منزله دفاع از نقض قانون مبارزه با دوپينگ نخواهد بود،
از  خروج از استانداردوجود اگر ورزشکار يا شخص ديگری ثابت کند که 

احتماال شده در ذيل  ليستالمللي ويژه  استاندارد بين موارديکي از 
يافته آزمايشگاهي غيرطبيعي  توانسته باعث تخلف از قوانين به شکل مي

(AAF ) باشدتوانسته  مي محل سکونت ورزشکار آدرس دقيق نبودنيا ،

                                                                                                                           
المللي  . وظيفه ورزشکار يا شخص ديگر اين است که با داليل کافي ثابت کند که استانداردهای بين62

در  AAFتوانسته علت گزارش  ها رعايت نشده است و با ارايه دليل و مدرک اين تخطي مي آزمايشگاه

ت خروج از نمونه وی شود. بنابراين، هنگامي که ورزشکار يا شخص ديگر بر اساس توازني از احتماال

تری از استاندارد را  سطح پايين تاستاندارد را اثبات کند، وظيفه ورزشکار يا شخص ديگر در اثبات عليّ

. اگر ورزشکار يا شخص ديگری اين استانداردها "باشد AAFتوانست از نظر منطقي علت  که مي"دارد، 

کننده هيئت دادرسي را مجاب کند شود تا با داليل قانع  مي ايران نادورا کامل کند، مسئوليت متوجه 

 ، نبوده است.AAFهای غيرطبيعي آزمايشگاهي  که اين خروج از استاندارد باعث گزارش يافته

آوری يا  المللي يا ساير قوانين غير مرتبط با جمع : تخطي از يک استاندارد بين60506تفسير بند . 65

 Whereabouts ساني به ورزشکار در مورد ر های غير طبيعي پاسپورت، يا اطالع بررسي نمونه، يافته

failure  يا باز کردن نمونهBالمللي حفظ  المللي آموزش، استاندارد بين ، برای مثال استاندارد بين

تواند  های مصرف درماني، مي المللي معافيت حريم خصوصي و اطالعات شخصي يا استاندارد بين

شود اما در روند پيگيری تخلف از قانون مبارزه با  وادامنجر به پيگيری رعايت استاندارد توسط 

شود و به اين موضوع که آيا ورزشکار تخلفي از قانون مبارزه با دوپينگ  دوپينگ دفاع محسوب نمي

 520505از سند مورد اشاره در بند  ايران نادوانجام داده است، ارتباط ندارند. به همين ترتيب، تخلف 

 تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ باشد.  تواند دفاع در برابر کد نمي



 07              0202، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

خروج از موظف است اثبات نمايد که اين است که  ايران نادوآنگاه 
 ده است:نبوورزشکار  Whereabouts failureيا  AAFعلت استاندارد 

و تحقيقات مربوط به  المللي آزمايش استاندارد بين عدم رعايت( 6

 (ADRVتخلف )تواند باعث  مي احتماالآوری يا بررسي نمونه که  جمع

ايران در اين صورت های غيرطبيعي آزمايشگاهي شود،  يافته به شکل

باعث خروج از استاندارد وظيفه دارد اثبات نمايد که چنين  نادو

 های غير طبيعي آزمايشگاهي نشده است.  يافته

مديريت نتايج يا استاندارد  درالمللي  استاندارد بينعدم رعايت ( 5

های غير طبيعي  المللي آزمايش و تحقيقات مربوط به يافته بين

توانسته باعث تخلف از قوانين مبارزه با  مي احتماالًپاسپورت که 

وظيفه دارد اثبات نمايد که اين  ايران نادودر اين صورت  ،دوپينگ شود

 نشده است.  (ADRVتخلف )باعث خروج از استاندارد 

مديريت نتايج مربوط به الزام  درالمللي  استاندارد بينعدم رعايت ( 6

 احتماالًکه  Bرساني به ورزشکار در مورد باز شدن نمونه  اطالع

های  يافتهه با دوپينگ به شکل مبارزتوانسته باعث تخلف از قوانين  مي

وظيفه دارد  ايران نادودر اين صورت  غيرطبيعي آزمايشگاهي شود،

های غير  باعث وجود يافتهخروج از استاندارد اثبات نمايد که اين 

 62طبيعي آزمايشگاهي نشده است.

مديريت نتايج مربوط به  درالمللي  استاندارد بينعدم رعايت ( 2

توانسته باعث تخلف از قوانين  مي احتماالًورزشکار که رساني به  اطالع

در اين صورت  شود، Whereabouts failureبه شکل ينگ مبارزه با دوپ

                                                                                                                           
های  برای اثبات اينکه اين خروج از استاندارد باعث وجود يافته ايران نادو(: 6) 60506. تفسير بند 62

توسط  Bغيرطبيعي آزمايشگاهي نشده است، با نشان دادن اينکه برای مثال باز شدن و تحليل نمونه 

 دهد. مي را انجام خود قانوني مشاهده نشده است، وظيفه بي گونه شده و هيچ مشاهده شاهد مستقل يک
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باعث خروج از استاندارد وظيفه دارد اثبات نمايد اين  ايران نادو

Whereabouts failure  .نشده است 

 يا کميته يک دادگاه توسط صادر شدهرأی  بر اساس که حقايقي 3.0.4

 تأييدصالح در مورد ورزشکار يا شخص ديگری  ذیتخصصي  انضباطي

به عنوان مدارک و شواهد مسلم و غيرقابل برگشت بر و اين تصميم شده 

مگر اينکه ورزشکار يا شوند  عليه ورزشکار يا فرد ديگر در نظر گرفته مي

 يا تصميم صادره بر خالف اصولرأی  شخص ديگر بتواند ثابت کند که

 . ، قابل استيناف )تجديد نظر( نيستندبوده است ذاتي عدالت

رسيدگي به تخلف از قوانين مبارزه با  درشورای دادرسي اگر  3.0.1

دوپينگ در مورد ورزشکار يا شخص ديگری که به ارتکاب تخلف از قوانين 

قابل قبول  مهلتشده است، بعد از درخواست در متهم مبارزه با دوپينگ 

 پيش از شروع دادرسي، از متهم برای حاضر شدن در جلسه دادرسي

( برای پاسخ دادن شورای دادرسييا به صورت تلفني، با صالحديد  )شخصاً

، دعوت نموده باشد و آن فرد از ايران نادويا شورای دادرسي ت سؤاالبه 

ورزشکار يا  تواند بر عليه ورزد، اين هيئت مي امتناعحضور و قبول اتهام 

 گيری کند.  صميمشخص ديگر استنتاج و ت

 فهرست ممنوعه. فصل چهارم

 ليست ممنوعه الحاق 4.2

طور که در  همانکه است  ای ليست ممنوعهاين قوانين مبارزه با دوپينگ شامل 

 منتشر و بازنگری شده است.  واداتوسط نامه شرح داده شده  اين نظام 206بند 

در صورتي که در فهرست ممنوعه بر اساس اين قوانين مبارزه با دوپينگ 

ها  موارد ديگری ذکر نشده باشد، فهرست ممنوعه و بازنگری آن يا بازنگری



 01              0202، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

ايران توسط  بيشتریبدون نياز به اقدام  وادا( ماه پس از انتشار توسط 6سه )

ديگر موظف  اشخاص به مرحله اجرا درخواهد آمد. کليه ورزشکاران و نادو

، ليست ممنوعه و هرگونه تجديد نظر در آن رسميت يافتن هستند از تاريخ 

در نظر بگيرند. وظيفه کليه ورزشکاران  الزم االجرا را، بدون تشريفات بيشتر،

و کليه  هجديدترين نسخه فهرست ممنوع بااين است که  اشخاصو ساير 

 69.آشنايي پيدا کنندهای موجود در آن  بازنگری

 های ممنوعه مشخص شده در فهرست ممنوعه مواد ممنوعه و روش 4.0

آن دسته از  بايد فهرست ممنوعه. های ممنوعه مواد ممنوعه و روش 4.0.2

بخاطر اثرات بالقوه افزايش دهند ای که  های ممنوعه مواد ممنوعه و روش

 حيندر کليه مواقع )در عملکرد ورزشي يا اثرات پوشانندگي احتمالي 

ی از مواد ا  ، و نيز دستهممنوع هستندمسابقات و خارج از مسابقات( 

حين مسابقات ممنوع هستند را های ممنوعه که فقط در  ممنوعه و روش

را خاصي   فهرست ممنوعه در ورزشممکن است  واداد. ننمايمشخص 

 در ليست های ممنوعه . مواد ممنوعه و روشتر در نظر بگيرد وسيع

 منابع بخاطرآنابوليک( و يا  عوامل)مانند  عمومي رده يک توانند در مي

 52را شامل گردد. مشخص يک روش يا مادهاختصاصي 

، کليه 62فصل  با هدف کاربرد در. های خاص مواد خاص يا روش 4.0.0

                                                                                                                           
بممممه آدرس  وادا: جديممممدترين فهرسممممت ممنوعممممه در وب سممممايت  206تفسممممير بنممممد . 69

https://www.wada.ama.org  ًموجود است. فهرست ممنوعه در هر زمان که نياز باشد بازنگری و فورا

بيني بودن، خواه تغييری داشته يا نداشمته باشمد، همر سماله      پيش لشود اما، به منظور قاب منتشر مي

 شود. فهرست جديدی منتشر مي

در زماني  ای که فقط برای در حين مسابقات ممنوع شده است  ماده "مصرف": 20506تفسير بند . 52

ای که در  شود، مگر اينکه در نمونه خارج از مسابقات، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب نمي

 .AAFها يا نشانگرهای آن گزارش شوند  آوری شده است آن ماده، متابوليت هنگام مسابقات جمع

https://www.wada-ama.org/
https://www.wada-ama.org/
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مواردی که در  عنوان مواد خاص در نظر گرفت مگر بايد به را مواد ممنوعه

 خاص ممنوعه های روش يک از . هيچاند فهرست ممنوعه مشخص شده

طور مشخص به عنوان  هب هدر فهرست ممنوعمگر اينکه  دنشو مين تلقي

56.دنتعريف شده باشيک روش خاص 
 

، مواد 62با هدف کاربرد در فصل . دارای کاربرد سوء مصرفمواد  4.0.3

در فهرست ممنوعه که  هستند دارای کاربرد سوء مصرف شامل موادی

 ند،شابدارای کاربرد سوء مصرف مشخص شده به عنوان مواد  اختصاصاً

 مورد سوء ورزش  خارج از زمينه اجتماع در شرايطيدر  آن مواد زيرا اغلب

 گيرند.  استفاده قرار مي

 واداتعيين فهرست ممنوعه  4.3

قرار  يک ماده يا روش ممنوعه در فهرست ممنوعه گيری درباره آنکه تصميم

بندی  های موجود در فهرست ممنوعه، طبقه مواد به گروهبندی  ، طبقهگيرد

در حين ممنوع در همه مواقع يا تنها  ممنوعاين مواد به عنوان مواد 

ها به عنوان مواد خاص، روش خاص يا مواد  بندی مواد يا روش مسابقات، طبقه

 ديگرشخص و ورزشکار يا است  واداعهده ه ب کاربرد سوء مصرف قطعاً

استدالل از جمله  محدود به اين موارد، نحوی و البته نه صرفاً هربه تواند  نمي

پيرامون اينکه ماده يا روش ممنوعه يک عامل پوشاننده نبوده يا پتانسيل 

ارتقاء عملکرد را نداشته و باعث بروز خطر سالمتي يا تخلف از روح ورزش 

 .را مورد چالش قرار دهد نخواهد شد

                                                                                                                           
نبايد به هيچ اند  مشخص شده 20505های خاصي که در بند  : مواد يا روش20505تفسير بند . 56

تر در نظر گرفته شوند. در عوض تر يا کم خطر های دوپينگ کم اهميت عنوان از ديگر مواد يا روش

ها با احتمال باالتری توسط بسياری از ورزشکاران برای اهدافي به غير از  وضوح اين مواد و روش هب

 گيرند. ارتقاء عملکرد ورزشي مورد استفاده قرار مي
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 (TUEs) های مصرف درماني معافيت 4.4

ها و يا نشانگرهای آن و يا  متابوليتوجود مواد ممنوعه، چنانچه  4.4.2

 تجويزو يا تالش برای  تجويزاستفاده يا تالش برای استفاده، مالکيت يا 

 TUEدرماني مصرف معافيت  مجوز بايک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه 

 تخلفبه عنوان  باشدانجام شده  TUEالمللي  طبق استاندارد بين

(ADRV) در نظر گرفته نخواهد شد. 

 TUE درخواست مجوز مصرف درماني يافرايند  4.4.0

 دريافتالمللي نباشد بايد برای  هر ورزشکاری که در سطح بين 4.4.0.2

TUE  مراجعه کند، مگر در مواردی که  ايران نادوبه در اسرع وقت

درماني مصرف های  المللي معافيت استاندارد بين 206يا  206بندهای 

استاندارد  2. اين درخواست بايد مطابق با فصل بيان شده است

ايران که در وب سايت همانطور درماني  مصرفهای  المللي معافيت بين

 است، انجام شود.  قيد شده نادو

 پنلي، TUE صدوردرخواست های  برای بررسيبايد  ايران نادو 4.4.0.0

 ايجاد کند:را ( TUEC)درماني  مصرفکميته معافيت  تحت عنوان

و چهار  دبير اجرايييک  دارای کميته معافيت مصرف درمانيالف( 

 کافيدانش مراقبت و درمان ورزشکاران، تجربه  با ديگرعضو 

 2يک دوره برای . هر عضو استورزشي  پزشکي و پزشکي باليني

 . شدخواهد منصوب ساله 

مصرف کميته معافيت  خدمت به عنوان عضوشروع از  پيشب( 

تعارض منافع و عدم بايد اظهارنامه  ء، هر يک از اعضادرماني

کارمندان  از کنند. اعضای منصوب شده نبايد امضاءرازداری را 

 باشند.  ايران نادو
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شود،  ارائه مي ايران نادوبه  TUEصدور ج( هنگامي که درخواست 

 تواند مي)که  سه عضوکميته معافيت مصرف درماني،  دبير اجرايي

ين برای بررسي درخواست معرا باشد(  کميته دبير اجراييل شام

 کند.  مي

 يک از اعضا بايد شرايطي ، هرTUE صدور درخواست از بررسي پيشد( 

طرفي آنها نسبت به ورزشکاری که درخواست  که ممکن است بر بي

اعالم کنند. اگر  کميته دبير اجراييبه  را بگذارد تأثيرداده است 

برای بررسي يک درخواست  کميته دبير اجراييعضوی که توسط 

 صدور تعيين شده به هر دليلي مايل يا قادر به ارزيابي درخواست

TUE  جايگزين يا  فرد تواند يک مي دبير اجرايي، نباشدورزشکار

TUEC  جديدی )به عنوان مثال، از مجموعه نامزدهای از پيش

 ه احتماالًکند. در صورت وجود شرايطي ک منصوب را تعيين شده(

کميته  دبير اجرايي، گذار استتأثير TUEطرفي تصميم  بر بي

 فعاليت کند.  TUECتواند به عنوان عضوی از  نمي

4.4.0.3 TUEC  ًدرخواست را مطابق با مقررات مربوط به بايد فورا

و )مگر  کند ارزيابي ،درماني مصرفهای  المللي معافيت استاندارد بين

حداکثر ظرف مدت طور معمول  هباينکه شرايط استثنايي اعمال شود( 

گيری  در مورد آن تصميم ،دريافت درخواست کامل زمان روز از 56

از يک رويداد  پيشمناسبي  يزمان فاصله کند. هنگامي که در

برای صدور  را بايد تمام تالش خود TUECشود،  درخواست انجام

 يداد به کار گيرد. از شروع رو پيشتصميم 

 و طبق بند خواهد بود ايران نادوتصميم نهايي  TUECتصميم  4.4.0.4

 مصرفاست. تصميم کميته معافيت قابل درخواست تجديد نظر  20202

 مصرفهای  المللي معافيت مطابق با استاندارد بينبايد  ايران نادودرماني 
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های مبارزه با  و ساير سازمان وادابه ورزشکار،  به صورت کتبي درماني،

گزارش  ADAMS درشود. همچنين بايد بالفاصله  رسانيدوپينگ اطالع 

 55شود.

اگر . (پس از مصرف داروی ممنوعه)  رترواکتيو TUE درخواست 4.4.3

برای تست  المللي يا ملي نيست ورزشکاری را که در سطح بين ايران نادو

برای هر نوع ماده ممنوعه يا اجازه دهد اين ورزشکار  به ، بايدانتخاب کند

 صدور درخواستکند  ای که به داليل درماني استفاده مي روش ممنوعه

TUE ارسال کند. )پس از مصرف داروی ممنوعه(   رترواکتيو 

در هر کشوری  ايران نادوشده توسط  صادر TUE .TUE پذيرش 4.4.4

ملي مبارزه با  معتبر است و نيازی نيست توسط سازمانبرای سطح ملي 

ورزشکار به سطح سطح دوپينگ ديگری به رسميت شناخته شود. اما، اگر 

 المللي شرکت کند، معافيت يا در يک رويداد بين تغيير کندالمللي  بين

معافيت مگر اينکه  معتبر نيستخود به خود  ايران نادوصادر شده توسط 

                                                                                                                           
 ايران نادوهای مصرف درماني،  المللي معافيت استاندارد بين 206: مطابق با بند 20205تفسير بند . 55

هايي که در اولويت  در مورد ورزشکاران سطح ملي در رشته TUEsهای  تواند از بررسي درخواست مي

ه قرار ندارند خودداری کند. در اين شرايط، به چنين ورزشکاری ک ايران نادوگيری  توزيع نمونه  برنامه

مورد آزمايش قرار گرفته است بايد اجازه داده شود تا پس از مصرف داروی ممنوعه نسبت به 

بايد در حمايت از اين ورزشکاران  ايران نادواقدام کند. عالوه بر اين،   رترواکتيو TUEدرخواست 

 چنين سياستي را در وب سايت خود اعالن کند. 

، پيشنهاد يا قبول رشوه برای انجام يا عدم انجام يک ايران نادويا  TUECارسال اسناد جعلي به 

عمل، تهيه شهادت دروغ از هر شاهد، يا انجام هر گونه عمل جعلي ديگر يا هر نوع دخالت عمدی 

منجر به ثبت  502به موجب بند  TUEمشابه يا تالش برای تداخل در هر جنبه ای از روند صدور 

 شود.  تخلف دستکاری يا تالش برای دستکاری مي

شود.  ( پذيرفته ميTUE)يا تمديد  TUEورزشکار نبايد تصور کند که درخواست او برای دريافت 

، کامالً TUEمسئوليت استفاده يا همراه داشتن هر گونه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه پيش از صدور 

 بر عهده ورزشکار خواهد بود.
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برگزارکننده  سازمانالمللي مربوطه يا  فدراسيون بينصادر شده توسط 

 های مصرف المللي معافيت مطابق با استاندارد بين MEOمسابقات بزرگ 

 به شرح زير به رسميت شناخته شود:  درماني

ماده يا روش مورد  مصرف برای از قبلچنانچه ورزشکاری  4.4.4.2

مگر در شرايطي که دريافت کرده باشد، معافيت  ايران نادواز بحث 

TUE المللي يا سازمان  او به طور خودکار توسط فدراسيون بين

برگزارگننده مسابقات بزرگ به رسميت شناخته شود، بايد در خواست 

مللي ال به فدراسيون بينبه رسميت شناختن برای خود را  TUEصدور 

 TUE. اگر اين ارايه کند يا سازمان برگزارگننده مسابقات بزرگ

را  معافيت مصرف درمانيالمللي  معيارهای تعيين شده در استاندارد بين

برگزارگننده مسابقات المللي يا سازمان  فدراسيون بينداشته باشد، 

 را به رسميت بشناسند. بايد آن  بزرگ

اعالم  المللي يا سازمان برگزارگننده مسابقات بزرگ اگر فدراسيون بين

 با معيارهای تعيين شده ايران نادوشده از سوی  صادر TUEکند که 

المللي بايد  نيست و آن را به رسميت نشناسد، فدراسيون بين مطابق

 ايران نادوبه ورزشکار و و داليل آن را  به رسميت شناختن موضوع سريعاً

مهلت دارند تا روز  56از زمان اطالع  ايران نادو. ورزشکار و يا اطالع دهد

 ارجاع دهند.  وادابه  بررسيای موضوع را بر 20202طبق بند 

ارجاع داده  وادابه بررسي برای  20202اگر موضوع مطابق با بند 

 ايران نادوارائه شده از سوی  TUE، واداشود، تا مشخص شدن تصميم 

گيری خارج از مسابقات معتبر باقي  برای مسابقات سطح ملي و نمونه

 المللي معتبر نيست(.  ماند )ولي برای مسابقات سطح بين مي

جاع داده را وادابه  بررسيروزه برای  56اگر موضوع طي مهلت 

شده در  صادراصلي  TUEين کند که آيا بايد مع ايران نادونشود، 
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يا خير  است معتبرهای مسابقات ملي و خارج از مسابقات  گيری نمونه

 المللي فعاليت نکند و در که ورزشکار در سطح بيناين برط وشر)م

، ايران نادود(. تا زمان اعالم تصميم المللي شرکت ننماي مسابقات بين

TUE معتبر گيری مسابقات سطح ملي و خارج از مسابقات  برای نمونه

 56المللي معتبر نيست(. بين سطح )اما برای مسابقات خواهد بود

، برای ماده يا روش مورد ايران نادواز  از پيشاگر ورزشکاری  4.4.4.0

روال تعيين  ت نکرده باشد، بايد به محض نياز مطابق بادرياف TUEنظر 

 بطور مستقيم درماني، های مصرف المللي معافيت شده در استاندارد بين

 نمايد.  TUEصدور درخواست المللي  از فدراسيون بين

 المللي درخواست ورزشکار را رد نمايد، بايد سريعاً اگر فدراسيون بين

 د. اناطالع ورزشکار برسو داليل آن را به  رد درخواست

                                                                                                                           
های مصرف  المللي معافيت تاندارد بيناس 506و  205: عالوه بر بندهای 2020206تفسير بند . 56

رساني کند که به  ای را در وب سايت خود منتشر و به روز المللي بايد اطالعيه درماني، فدراسيون بين

( کداميک از ورزشکاران تحت اختيار آن فدراسيون بايد برای 6) ؛کند که طور واضح مشخص مي

TUE ( ،تصميمات 5درخواست دهند )TUE های مبارزه با دوپينگ نياز به  ير سازمانکداميک از سا

( تصميمات 6شوند، و ) ندارد و به طور خودکار به رسميت شناخته مي TUEدرخواست صدور 

يک  TUEبايد ارائه شود. در صورتي که  تأييدهای مبارزه با دوپينگ برای  کداميک از ساير سازمان

شود، در اين صورت  ورزشکار در گروهي قرار گيرد که به صورت خودکار به رسميت شناخته مي

 المللي خود مراجعه کند.  به فدراسيون بين TUE تأييدنيازی نيست اين ورزشکار برای 

به ورزشکاران  ايران نادوهای مصرف درماني،  المللي معافيت بر اساس الزامات استاندارد بين

شدن بايد  تأييدچه زماني برای  ايران نادوهای صادر شده توسط TUEند تا مشخص شود ک کمک مي

المللي يا سازمان برگزارکننده مسابقات بزرگ ارسال شود و همچنين در طول  به يک فدراسيون بين

 کند.  روند به رسميت شناخته شدن آنها راهنمايي مي

 ايران نادواعطا شده از سوی  TUEشناختن  المللي مربوطه از به رسميت چنانچه فدراسيون بين

تنها به دليل نقص گزارشات و اسناد پزشکي يا ساير اطالعات الزم برای تکميل معيارهای استاندارد 

ارجاع داده شود.  واداالمللي برای معافيت های مصرف درماني امتناع ورزد، اين موضوع نبايد به  بين

 المللي مربوطه تحويل گردد. دوباره به فدراسيون بين در عوض، اين پرونده بايد تکميل شود و
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ورزشکار موافقت کند،  TUEالمللي با درخواست  اگر فدراسيون بين

 ايران نادوبرسد. چنانچه  ايران نادوله بايد به اطالع ورزشکار و ئاين مس

المللي طبق  صادر شده توسط فدراسيون بين TUEتشخيص دهد که 

های مصرف  المللي معافيت بينمعيارهای تعيين شده در استاندارد 

ع را جهت وروز وقت دارد تا موض 56درماني نيست، از زمان اطالع 

 اعالم کند.  وادابازنگری به 

ارجاع دهد، تا  واداموضوع را برای بازنگری به  ايران نادواگر 

صادر شده از سوی فدراسيون  TUE، وادامشخص شدن تصميم 

گيری خارج از  المللي و نيز نمونه المللي برای مسابقات سطح بين بين

)اما برای مسابقات سطح ملي معتبر  مسابقات معتبر خواهد بود

 نيست(. 

 TUEارجاع ندهد،  واداموضوع را برای بازنگری به  ايران نادواگر 

المللي برای مسابقات سطح ملي پس  ارائه شده از سوی فدراسيون بين

 52بود.روزه نيز معتبر خواهد  56انقضای مهلت 

 TUEيک  ابطالگيری يا  ، بازپسءانقضا 4.4.1

4.4.1.2TUE   اعطا شده طبق اين قوانين مبارزه با دوپينگ: )الف( در

اعطا شده است، بدون نياز به  مدت ای که برای آن پايان دوره

)ب(  شود؛ يا ساير تشريفات خود بخود منقضي مي نيپيش رساني اطالع

 TUEاعطای  برای TUECالزامات يا شرايطي که ورزشکار  که يدر صورت

 شود؛ )ج( اگر بعداً گرفته مي پسبالفاصله ، رعايت ننمايد دهمقرر نمو

 TUECنشده است، رعايت  TUEمشخص شود که معيارهای اعطای 

                                                                                                                           
به  ايران نادوتوانند توافق کنند که  مي ايران نادوالمللي و  : فدراسيون بين2020205تفسير بند . 52

 را بررسي کند. TUEهای  المللي درخواست نمايندگي از فدراسيون بين
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يا در  وادابازنگری نتيجه  درتواند  مييا )د(  ؛بگيردپس  را آن تواند مي

 تجديد نظر لغو شود. 

مالکيت يا در اختيار داشتن ماده در چنين شرايطي، استفاده،  4.4.1.0

ثر، ؤاز تاريخ انقضای م پيش TUEيا روش ممنوعه مورد نظر مطابق با 

پي ، برای ورزشکار هيچ گونه پيامدی درTUEگيری يا لغو  بازپس

مطابق بند يک يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي، نخواهد داشت. بازنگری 

که به فاصله کوتاهي پس  تايجمديريت ن المللي استاندارد بين 2060606

گزارش شده است، بايد شامل  TUEگيری يا لغو  ، بازپسءاز انقضا

يا  هبا استفاده از ماده ممنوع AAF آنبررسي اين موضوع باشد که آيا 

که در اين صورت  يا نه، از آن تاريخ مطابقت دارد پيش هروش ممنوع

 نخواهد شد.  ثبت (ADRVتخلف )گونه  هيچ

 TUEتصميمات  بر بازنگری و تجديدنظر 4.4.6

را رد کند، ورزشکار  TUEيک درخواست صدور  ايران نادواگر  4.4.6.2

 660505به نهاد تجديدنظر در سطح ملي که در بند  تواند منحصراً مي

 نمايد. ه ئاراتقاضای تجديد نظر شرح داده شده است، 

در به رسميت المللي  بايد تصميم فدراسيون بين وادا 4.4.6.0

ورزشکار يا  خواستبه که  ايران نادواعطا شده توسط  TUE نشناختن

بايد  وادانمايد. عالوه بر اين،  نگریبازرا  به وادا ارجاع شده ايران نادو

 ايران نادوکه از طرف  TUE صدورالمللي برای  تصميم فدراسيون بين

هر در هر زمان تواند  مي وادانمايد. بازنگری  را ارجاع گرديدهبه وادا 

 يا بهخواه بر اساس درخواست افراد ذينفع ، را TUEگونه تصميمات 

رعايت شده با بازنگری  TUE حکم. اگر کندبازنگری  خود انتخاب

المللي معافيت مصرف  استانداردهای بين درمعيارهای تعيين شده 

ای نخواهد داشت.  گونه مداخله هيچ وادا ،باشد صادر شده درماني
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آن  وادا، صادر نشده باشدطبق معيارهای مذکور  TUEاحکام چنانچه 

 52کند. را لغو مي حکم

 المللي فدراسيون بين صادر شده توسط TUEهر گونه حکم  4.4.6.3

اين المللي  فدراسيون بيناز  نمايندگيه ب ايران نادوتوافق بنا به اگر )يا 

قرار بازنگری مورد  واداعهده بگيرد( چنانچه از سوی  وظيفه را بر

شده اما هنوز لغو نشده باشد، بازنگری  وادا توسطنگرفته باشد، يا آنکه 

به صرفا برای تجديد نظر  ايران نادوو يا تواند از طرف ورزشکار  مي

CAS .52ارجاع داده شود 

المللي مربوطه  و يا فدراسيون بين ايران نادوورزشکار،  4.4.6.4

صرفا تجديد نظر  را برای TUEبرای لغو يک حکم  واداتواند تصميم  مي

 . دهندارجاع  CASبه 

يا به رسميت  صدور درخواست درخصوص ،صدور حکمعدم  4.4.6.1

که بدرستي ثبت و ارسال شده است  TUE يکيا بازنگری بر  شناختن

و در نتيجه  شدهبه منزله رد درخواست تلقي در بازه زماني قابل قبول، 

 .بدهد بررسي يا استيناف درخواستورزشکار حق خواهد 

 

                                                                                                                           
 ؛ا مطالبه دستمزد نمايد زماني کهه حق دارد جهت پوشش هزينه وادا: 2020205تفسير بند . 52

شود، و )ب(: هر گونه بازنگری که با انتخاب  انجام مي 20202)الف(: هر گونه بازنگری که طبق بند 

 دهد، در صورتيکه بازنگری منجر به برگرداندن يا لغو احکام گردد. خود انجام مي

گيرد، حکم فدراسيون  ار ميدر چنين مواردی حکمي که مورد استيناف قر :2020206تفسير بند . 52

را بازنگری کرده( ولي تصميم به بازنگری حکم ندارد و  TUE)که  واداالمللي است، نه تصميم  بين

تا تاريخي که  TUEخواهد حکم را برگرداند. با اين وجود، زمان مهلت درخواست استيناف حکم  نمي

 واداشود. در هر رويداد، صرف نظر از اينکه اين تصميم را  تصميمش را ابالغ نمايد، شروع نمي وادا

داده شود تا اگر مناسب بداند  وادابازنگری کرده باشد يا خير، ابالغيه درخواست تجديدنظر بايد به 

 بتواند مداخله نمايد.
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 تحقیقاتگیری و  نمونه .فصل پنجم

 55تحقيقاتگيری و  هدف از نمونه 1.2

تنها با هدف مبارزه با دوپينگ انجام خواهند تحقيقات گيری و  نمونه 1.2.2

های  و نيز پروتکل ISTIالمللي  بين شد. آنها بايد طبق مقررات استاندارد

 انجام شوند.  کند المللي را تکميل مي که اين استاندارد بين ايران نادوخاص 

به منظور به دست آوردن شواهد و مدارک بايد گيری  نمونه 1.2.0

 ماده نوع يک )وجود 506بند آزمايشگاهي در مورد اينکه آيا ورزشکار 

 در آن به مربوط نشانگرهای يا ساز و سوخت از حاصل مواد يا ممنوعه

 يک مصرف برای تالش يا )مصرف 505ورزشکار( يا بند  يک نمونه

ورزشکار( را نقض کرده است يا خير،  يک توسط ممنوعه روش يا ماده

 انجام شود. 

 گيری نمونه دارای صالحيت مرجع 1.0

مندرج  ،هارويداد از گيری نمونه ي که برایهاي با توجه به محدوديت 1.0.2

مسابقات حين گيری در  مسئوليت نمونه ايران نادو، وجود دارد 206در بند 

و خارج از مسابقات برای همه ورزشکاران مشخص شده در مقدمه اين 

 مجموعه اين حوزه"بخش ) دوپينگ را خواهد داشت قوانين مبارزه با

 (. "قوانين مبارزه با دوپينگ

ورزشکاری که در حيطه اختياراتش قرار تواند از هر  مي ايران نادو 1.0.0

کند( بخواهد  از جمله هر ورزشکاری که دوره محروميت را سپری ميدارد )

                                                                                                                           
ها  شود، داده رزه با دوپينگ انجام ميگيری برای اهداف مبا : در مواردی که نمونه206تفسير بند . 55

تواند برای ساير اهداف قانوني مربوط به قوانين سازمان مبارزه با  و نتايج تحليلي آزمايشگاهي مي

 اين کد مراجعه کنيد. 560505دوپينگ هم استفاده شود. به عنوان مثال، به تفسير بند 
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 52در هر زمان و هر مکاني نمونه دهد.

ابقات و خارج از مس گيری در حين مسابقات مسئوليت نمونه وادا 1.0.3

 خواهد داشت. را نامه تصريح شده  نظام اين 5205062طبق آنچه در بند 

سازمان برگزارکننده مسابقات للي يا الم اگر يک فدراسيون بين 1.0.4

 واسطه بهگيری بطور مستقيم يا  برای هر بخش از نمونه MEOبزرگ 

گيری را  به توافق رسيده، قرارداد ببندد و نمونه با ايران نادو فدراسيون ملي

نسبت به  هزينه خودتواند به  مي ايران نادوصورت محول نمايد، در اين 

آناليز در  بيشترانجام انواع  درخواست های اضافي يا آوری نمونه جمع

آوری شوند يا انواع  های اضافي جمع نمايد. چنانچه نمونهاقدام آزمايشگاه 

لي يا سازمان برگزار المل بيشتری از آناليزها انجام شود، فدراسيون بين

 ع گردند. بايد از اين امر مطلکننده مسابقات بزرگ 

 گيری در رويداد ورزشي نمونه 1.3

به جز مواردی که در ذيل آمده، تنها يک سازمان مستقل مسئول  1.3.2

باشد.  گيری در محل و دوره زماني برگزاری رويداد مي انجام نمونه

نهاد شود،  المللي که در ايران برگزار مي رويدادهای بين خصوصدر

رابطه گيری است. در مسئول انجام نمونهالمللي حاکم برای آن رويداد،  بين

مسئول انجام  ايران نادوشود،  رويدادهای ملي که در ايران برگزار مي با

                                                                                                                           
گيری را به وسيله عقد  ر برای انجام نمونهتواند اختيار بيشت مي ايران نادو: 20505تفسير بند . 52

ای  دقيقه 22با ساير اعضا به دست آورد. اگر ورزشکاری يک فرصت  ههای دو يا چند جانب نامه  تفاهم

گيری در اين دوره زماني  صبح را مشخص نکرده باشد، يا برای انجام نمونه 2شب و  66بين ساعت 

ای نسبت به احتمال ارتکاب  تي که شک جدی و ويژهفقط در صور ايران نادورضايت نداده باشد، 

 سؤالدهد. زير  گيری انجام مي دوپينگ آن ورزشکار داشته باشد در آن دوره زماني از ورزشکار نمونه

در طي آن دوره زماني را داشته يا نه، از  گيری نمونهشک و ظن کافي برای  ايران نادوبردن اينکه آيا 

 کند. گيری ثبت شده باشد، دفاع نمي گيری يا تالش برای نمونه تخلف دوپينگ بر اساس اين نمونه
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هر برای انجام يک رويداد،  ی است. به درخواست نهاد حاکم برگير نمونه

برگزاری های  خارج از مکان گيری که در طول دوره رويداد گونه نمونه

 شود بايد با آن نهاد هماهنگ شود.  رويداد انجام مي

 صالحيت انجامچنانچه يک سازمان مبارزه با دوپينگ که  1.3.0

رويداد گيری در  آغاز و مديريت نمونه يتمسئول ليوداشته  راگيری  نمونه

 حين درورزشکاران  از گيری نمونه به انجامتمايل  نداشته ورا بر عهده 

کننده  نهاد اداره يد با، ابتدا باباشداشته را دمسابقات   رويداد در محل

 گيری مذاکره برای انجام نمونههنگي الزم هما ورويداد جهت کسب اجازه 

آن رويداد کننده  نهاد ادارهپاسخ  از سازمان مبارزه با دوپينگآن . اگر کند

اجازه و  دريافت ، برایISTIتواند بر اساس دستورالعمل  ، ميقانع نشود

 واداهايي از  گيری گي برای انجام چنين نمونهتعيين چگونگي هماهن

کننده  نهاد ادارهپيش از مشورت و مطلع ساختن  واداکند. درخواست 

هايي را صادر نخواهد کرد. تصميم  گيری انجام چنين نمونه تأييد، رويداد

باشد. اگر صالحيت قانوني برای انجام  استيناف نمي قابلو  استنهايي  وادا

های خارج از  به عنوان تستبايد هايي  نشود، چنين تست صادرتست اين 

سازمان  بر عهده اين تست هاد. مديريت نتايج ومسابقات در نظر گرفته ش

گيری را شروع نموده مگر آنکه در  که آن نمونه ي استمبارزه با دوپينگ

 59آمده باشد. شرط ديگری اداره کننده رويداد نهادقوانين 

                                                                                                                           
المللي به  گيری در يک رويداد بين پيش از دادن مجوز آغاز و انجام نمونه وادا: 20605تفسير بند . 59

پيش از دادن  واداکننده آن رويداد مشورت خواهد کرد.  نهاد ادارهالمللي که  ، با سازمان بينايران نادو

مشورت  ايران نادوالمللي در يک رويداد ملي، با  گيری به يک فدراسيون بين مجوز آغاز و انجام نمونه

است تمايل  "گيری آغاز و مديريت نمونه"خواهد کرد. اگر سازمان مبارزه با دوپينگي که مسئول 

های روند کنترل دوپينگ را بر  ها يا ساير جنبه آوری نمونه اند مسئوليت جمعتو داشته باشد مي

 اعطا کند. شرکت ثالث طرف قراردادسازد به  هايي که منعقد مي نامه  اساس تفاهم
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 گيری نمونه انجام الزامات 1.4

را طبق  ها گيری و نمونه ها  ريزی توزيع نمونه برنامهبايد  ايران نادو 1.4.2

 دهد.  گيری و تحقيقات انجام مي المللي نمونه استاندارد بين

 ADAMSگيری بايد از طريق  نمونههماهنگي در صورت امکان،  1.4.0

به حداکثر گيری  نمونهبرای  ترکيبي های تالش انجام شود تا اثربخشي

 . جلوگيری شود تکراریضروری غير  های گيری نمونهانجام و از برسد 

 ورزشکار Whereaboutsاطالعات  1.1

د ايجاد کرده است که باي 62RTPليستي از ورزشکاران ايران نادو 1.1.2

گيری و  المللي نمونه بيناستاندارد  مطابقبه  خود راهای  آدرساطالعات 

، 620605بند مطابق  502بند  و در صورت تخلف ، ارائه دهندتحقيقات

برای شناسايي اين بايد  ايران نادو. داشتد را در بر خواه پيامدهايي

های  فدراسيونشان با اي Whereaboutsآوری اطالعات  و جمع ورزشکاران

 . نمايد يالمللي هماهنگ بين

اعالن را  RTPورزشکاران  فهرست ADAMS سيستم بايد از طريق 1.1.0

. در اند قرار گرفته ايران نادودر ليست کدام ورزشکاران  مشخص کندو 

 RTPبانک  بهورزشکاران  ورودمعيارهای  بايد مرتب ايران نادوصورت لزوم 

ماهه( )اما نه کمتر از سه  رساني کند و در فواصل معين بررسي و به روز را

 ند که همهاطمينان حاصل کرا بررسي کند تا  RTPفهرست ورزشکاران 

از  پيشورزشکاران بايد . هستندمعيارهای مربوطه واجد  RTPورزشکاران 

از موضوع مطلع  RTPليست  و همچنين هنگام حذف ازبه ليست ورود 

المللي  رساني بايد حاوی اطالعات مندرج در استاندارد بين شوند. اطالع

 باشد.  قاتيتحقگيری و  نمونه
                                                                                                                           
30. Registered Testing Pool 
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فدراسيون  RTP از ليست یورزشکاربخواهد  ايران نادو اگر 1.1.3

 فدراسيون بايد با ،وارد کند ايران نادو RTPرا در ليست  لملليا بين

 ورزشکاربايد پرونده  که کدام يک از آن دو کنندمربوطه توافق  المللي بين

RTP  را بپذيرند. پروندهWhereabouts  به تواند  به هيچ وجه نميورزشکار

 . پرده شودس متولي بيش از يک

، هر ورزشکار تحقيقاتگيری و  المللي نمونه مطابق استاندارد بين 1.1.4

RTP  )2)سالي  هر سه ماه يک باربايد موارد زير را انجام دهد: )الف 

خود آگاه سازد.  ، تمرين، تحصيل و ...را از محل زندگي ايران نادو نوبت(

هميشه دقيق و ي کند تا رسان )ب( در صورت لزوم آن اطالعات را به روز

در  شده ثبت آدرس هایگيری در محل  و )ج( برای نمونه کامل باشد

 دسترس باشد. 

غيبت در محل آدرس يا  ثبت آدرسعدم  502بند  تحققبه منظور  1.1.1

المللي  تخطي از نياز رعايت استاندارد بين ،گيری ثبت شده برای نمونه

 Bدر ضميمه شرايط مربوطه همان طور که ، قاتيتحقگيری و  نمونه

 . شود بيان شده است، تلقي ميالمللي مديريت نتايج  استاندارد بين

 باشد، ايران نادوثبت شده  RTPليست که نامش در  یورزشکار 1.1.6

استاندارد  مطابق خود Whereabouts الزامات ثبتملزم به رعايت 
)الف( ورزشکار تا زماني که مگر  است قاتيتحقگيری و  المللي نمونه بين
به  ايران نادوه شده است يا )ب( اعالم کند که بازنشست ايران نادوبه  کتباً

کافي برای بودن در ليست ر از معيارهای که او ديگ باشدوی اطالع داده 
RTP برخوردار نيست.  ايران نادو 

ثبت شده است و ارائه توسط ورزشکار  که Whereaboutsاطالعات  1.1.7

های مبارزه با  ساير سازمان و وادادر دسترس  ADAMSاز طريق سيستم 

 برگيری از ورزشکار را  مسئوليت انجام نمونه 205طبق بند دوپينگ که 
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محرمانه  به صورت کامالًهميشه خواهد بود. اين اطالعات  عهده دارند

ريزی،  حفظ و نگهداری خواهد شد و به طور انحصاری برای اهداف برنامه

عات مربوط به هماهنگي يا انجام کنترل دوپينگ، مهيا کردن اطال

ورزشکاران يا ساير نتايج آناليز نمونه، برای حمايت از  پاسپورت بيولوژيکي

ايت از روند تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ، يا حم مرتبط با قيقاتتح

اقامه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بکار خواهد رفت و طبق استاندارد 

ديگر هيچ گونه ارتباطي با اين اهداف نداشته باشد، پس از آنکه المللي  بين

برده حمايت از اطالعات شخصي و محرمانه ورزشکار، از بين  منظوربه 

 . شوند مي

 ايران نادو، تحقيقاتگيری و  المللي نمونه مطابق با استاندارد بين 1.1.1

 ليستگيری از ورزشکاراني که در مقايسه با ورزشکاران  ليستي برای نمونه

RTP های  ثبت آدرس،  نياز به سخت گيری کمتری در مورد ايران نادو

Whereabouts ،تحت عنوان  خود دارندTesting Pool  .ايجاد کرده است 

و نيز  Testing Poolبه ليست نام ورزشکاران  وارد کردناز  پيش 1.1.1

قرار امر در جريان را  ورزشکارانبايد  ايران نادو، ليست از نامهنگام حذف 

شده  بيان 202066و  202062، همان طور که در بند اطالع رساني . ايندهد

و پيامدهای  Whereaboutsهای  ثبت آدرسامل الزامات شبايد ، است

 . آن الزامات باشدعدم رعايت  ناشي از

قرار دارد بايد  Testing Poolليست زشکاراني که نامشان در ور 1.1.22

خود شامل موارد  و اقامت Whereaboutsهای  آدرساطالعات مربوط به 

 گيری استفاده شوند: قرار دهند تا در نمونه ايران نادورا در اختيار زير 

 شبانه محل اسکان الف( آدرس

 رويداد، وب( برنامه مسابقه/ 

 های تمريني منظم ج( فعاليت
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سيستم  در بايد Whereaboutsهای  آدرساطالعات مربوط به 

ADAMS  های مبارزه با  با ساير سازمان امکان هماهنگي بهترثبت شود تا

 گيری فراهم شود.  دوپينگ برای نمونه

های  آدرسارائه اطالعات  ثبت و ورزشکار در کوتاهينتيجه  1.1.22

Whereabouts يا اعالم شده توسط ايران نادو  خود پيش از مهلت زماني

ايران اين خواهد بود که ، ورزشکار Whereaboutsآدرس دقيق عدم ارائه 

 کند.  اضافه RTP به ليستنام اين ورزشکار را  نادو

 ايران نادو، تحقيقاتگيری و  المللي نمونه بر اساس استاندارد بين 1.1.20

 TPيا  RTP ليستکه در را زشکاراني ور Whereaboutsتواند اطالعات  مي

نتيجه ، را داشته باشد انجام اين کار اگر قصدآوری کند.  جمع را هم نيستند

پيش از مهلت زماني  مورد نظرهای  آدرس اطالعات ورزشکار در ارائه کوتاهي

خواهد  اينورزشکار  Whereaboutsدقيق  آدرسيا عدم ارائه ، اعالم شده

 کند.  خود اضافه RTPليست  بهورزشکار را  نام اين ايران نادو بود که

 گشت ورزشکاران بازنشسته به مسابقاتباز 1.6

ايران  RTPليست  درالمللي  سطح ملي يا بين یچنانچه ورزشکار 1.6.2

به بازگشت و حضور فعال تمايل  از بازنشستگي پس، بازنشسته شود و نادو

 از بازگشت پيش هماه 2 در دوره داشته باشد، تا زماني که را در ورزش

به گيری را  در دسترس بودن خود برای انجام نمونه، بصورت کتبي

تواند در  ده باشد، نمياعالم نکر ايران نادوالمللي يا  فدراسيون بين

 شرکت کند. المللي  ملي يا بينرويدادهای 

منصفانه تلقي ورزشکار غيربرای اين سختگيری قانوني در مواردی که 

تواند  المللي ورزشکار مي در مشورت با ايران نادو و فدراسيون بين وادا شود،

ماهه را برای ورزشکار  2 در دسترس بودنکتبي  لزوم اعالماز  يمعافيت
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 قابل تجديدنظر خواهد بود.  66 . اين تصميم طبق فصلصادر کند

فاقد ، به دست آيد 20206بند  تخلف از بر اثرکه  هايي رقابتنتيجه 

ثابت کند که با دليل و مدرک اعتبار خواهد بود مگر اينکه ورزشکار بتواند 

 است. بي اطالع بودهرويداد  بودن المللي بين ملي يااز 

از ورزش  گذراند ش را ميدوره محروميتکه  ورزشکاری هنگامي اگر 1.6.0

سازمان مبارزه با  بهبطور کتبي را  بازنشسته شدنش، بايد بازنشسته شود

. اگر کنداعالم  صادر کرده استمحروميت برای او حکم که  يدوپينگ

تمايل به برگشت و حضور فعال در  اعالم بازنشستگي،از  پسورزشکار 

ماهه پيش از بازگشت )يا  2تا زماني که در دوره  داشته باشد، را ورزش

، قي مانده استبا از محروميتش از تاريخي که بازنشسته شده ماه 2 معادل

ماه باشد( بصورت کتبي، در دسترس  2تر از  البته اگر اين دوره طوالني

 ايران نادوالمللي يا  گيری را به فدراسيون بين بودن خود برای انجام نمونه

  المللي شرکت کند. تواند در رويدادهای ملي يا بين اعالم نکرده باشد، نمي

 برنامه ناظر مستقل 1.7

مجوز رويدادهای ملي در ايران، بايد  و هر کميته برگزارکننده ايران نادو

روند آن را تسهيل  را صادر کرده،چنين رويدادهايي  برایبرنامه ناظر مستقل 

 کنند. 

 ها نمونه آنالیز. فصل ششم
 قرار گيرند: تجزيه و تحليلها بايد براساس اصول زير مورد  نمونه

 ها و ساير آزمايشگاه يهتأييد دارای های معتبر، استفاده از آزمايشگاه 6.2

ی ممکن است ا نمونهبرای  صرفاً 506بند  تخلف دوپينگ بر مبنای ثبت 6.2.2

، وادا يهتأييد دارایهای  آزمايشگاه ديگريا  وادا اکرديتههای  آزمايشگاه در که
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، برای آناليز وادا تأييديا مورد اکرديته   . انتخاب آزمايشگاهشده باشد آناليز

 66، انجام شود.ايران نادوتوسط  بصورت انحصاری، بايد ی ايران نادوها نمونه

حقايق مربوط به تخلف اثبات است،  آمده 605همان طور که در بند  6.2.0

به است.  ممکناز قوانين مبارزه با دوپينگ با هر روش قابل اعتمادی 

های  تستقابل اعتماد يا ساير  های ها آزمايشگاه اين روشعنوان مثال 

های مورد  يا آزمايشگاهاکرديته های  از آزمايشگاه بيرونپزشکي قانوني که 

 . شود انجام شود را شامل مي وادا تأييد

 ها ها و داده هدف از آناليز نمونه 6.0

برای بايد های آزمايشگاهي مربوطه يا اطالعات کنترل دوپينگ  ها و داده نمونه

های ممنوعه موجود در فهرست  و روش ممنوعه کشف يا شناسايي مواد

طبق برنامه  واداممنوعه و همچنين ديگر موادی که ممکن است توسط 

ايران  خص شده، يا برای کمک بهمشکد وادا  202مندرج در بند  مانيتورينگ

ها شامل  خون يا ديگر ماتريسبررسي پارامترهای مربوط به ادرار،  در نادو

DNA مورد هدف منطقي مبارزه با دوپينگگونه رخ ژني يا برای هر  يا نيم ،

 65آناليز قرار گيرند.

 ها و داده ها انجام پژوهش روی نمونه 6.3

 دتوان های آزمايشگاهي مربوطه و اطالعات کنترل دوپينگ مي ها، داده نمونه

                                                                                                                           
تنها بر اساس آناليز نمونه توسط آزمايشگاه اکرديته يا هر  506: تخلفات بند 206تفسير بند . 66

تواند با استفاده از نتايج به دست  شود. تخلفات ساير بندها مي اثبات مي وادا تأييدآزمايشگاه مورد 

 شود.ايج معتبر باشند، نيز اثبات ها تا زماني که نت آمده از آناليز در ديگر آزمايشگاه

تواند برای هدايت و انجام  : برای مثال اطالعات مربوط به کنترل دوپينگ مي205تفسير بند.. 65

گيری هدفمند يا حمايت و پشتيباني در اثبات ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ،  نمونه

 يا هر دو مورد، استفاده شود. 505طبق بند 
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ای  ، اگرچه هيچ نمونهشوندبرای اهداف تحقيقاتي مبارزه با دوپينگ استفاده 

ها،  نمونهر برای تحقيق قابل استفاده نيست. بدون رضايت کتبي ورزشکا

که برای اهداف  يهای آزمايشگاهي مربوطه و اطالعات کنترل دوپينگداده

امکان  از شوند، ابتدا بايد طوری پردازش شوند که استفاده مي اتيتحقيق

 يآنها به يک ورزشکار خاص جلوگيری شود. هر تحقيق نسبت داده شدن

 آزمايشگاهي مربوطه و اطالعات کنترل دوپينگ بايد های ها، داده شامل نمونه

  66.انجام شود کد وادا69 فصلاصول مندرج در  مطابق

 دهي استانداردهای آناليز آزمايشگاهي و گزارش 6.4

ها را  نمونهها بخواهد  بايد از آزمايشگاه ايران نادو، کد وادا 202بر اساس بند 

المللي  استاندارد بين 205ها و بند  المللي آزمايشگاه مطابق با استاندارد بين

 تجزيه و تحليل کنند.  تحقيقاتگيری و  نمونه

 ايران نادويا بنا به درخواست ها با اختيار و هزينه خود  آزمايشگاه

ها از  نمونه در های ممنوعه مواد ممنوعه يا روش کشف توانند برای مي

کنند. نتايج حاصل از  استفاده، استاندارد آناليز نمونه منوی روشهايي خارج از

گزارش شود و اعتبار و پيامدهای مشابه  ايران نادوبايد به  يهايآناليز چنين

 62.را دارا استساير نتايج تحليلي 

                                                                                                                           
مورد در اکثر متون علمي يا پزشکي وجود دارد، استفاده از : از آنجايي که اين 206تفسير بند . 66

ها و اطالعات مربوطه برای تضمين کيفيت، بهبود کيفيت، توسعه و بهبود روش يا اثبات  نمونه

ها و اطالعات مربوطه که برای  شود. نمونه جمعيت مرجع، تحت عنوان پژوهش در نظر گرفته نمي

شود نيز بايد ابتدا طوری پردازش شوند که با توجه به  مي چنين اهداف غير پژوهشي مجاز استفاده

ها و استاندارد  المللي آزمايشگاه کد وادا و همچنين الزامات استاندارد بين 69اصول مندرج در فصل 

المللي حفظ حريم خصوصي و اطالعات شخصي، از امکان نسبت دادن آنها به يک ورزشکار  بين

 خاص جلوگيری شود.

 برای منوی آزمايشگاهي  "گيری هوشمند نمونه": هدف اين بند ترويج اصل 202تفسير بند . 62
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 يا حين مديريت نتايج پيشها  آناليز بيشتر نمونه 6.1

طبق ماده  به ورزشکار در خصوص آن که ايران نادوپيش از اطالع رساني 

آزمايشگاه  بوده است، (ADRVتخلف )مبنای  اش نمونه نتيجه آناليز 506

ها را  آناليز مکرر يا اضافي روی نمونهکامل و بدون محدوديت انجام  اختيار

بخواهد آناليز بيشتری  ايران نادواگر رساني به ورزشکار  اطالع. پس از دارد

يت ورزشکار يا رضاکسب  تواند اين کار را با آن نمونه انجام دهد، مي روی

 دادرسي انجام دهد.  شورای تأييد

به يا منفي گزارش شده باشد  نمونه آنکه يک نمونه پس از اضافهآناليز  6.6

 نشده باشد (ADRVتخلف )اتهام  ثبت منجر به هر روی

از قانون مبارزه  يای را منفي اعالم کرد، يا تخلف نمونه ،پس از اينکه آزمايشگاه

تواند ذخيره شود و با  مينمونه آن ، ثبت نشد آن نمونهبر اساس با دوپينگ 

يا سازمان مبارزه  وادابه دستور  در هر زماني منحصراً 205بند اهداف توجه به 

آناليز بيشتر قرار  موردآوری نمونه را آغاز کرده است،  که جمع يبا دوپينگ

 گيری از هنمون صالحيتهر سازمان مبارزه با دوپينگ ديگری که گيرد. 

آناليز بيشتری روی نمونه ذخيره شده انجام را دارد و بخواهد  ورزشکاران

آوری نمونه را آغاز  که جمعتواند با اجازه سازمان مبارزه با دوپينگي  دهد، مي

پيگيری مديريت ار را انجام دهد و مسئوليت اين ک ،کرده استو مديريت 

ذخيره نمونه يا آناليز را بر عهده خواهد داشت. هر گونه  آناليز اضافه نتايج

يا سازمان مبارزه با دوپينگ ديگر انجام شده باشد با  وادابيشتر که توسط 

                                                                                                                           
شکل ممکن دوپينگ شناسايي شود. مشخص  نثرترين و کارآمدتريؤها است تا به م آناليز نمونه

شده است که منابع موجود برای مبارزه با دوپينگ محدود هستند و افزايش منوی آزمايشگاهي 

توانند آناليز کنند را  هايي که مي های ورزشي، تعداد نمونه ها، در برخي کشورها و رشته آناليز نمونه

 کاهش دهد.
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 الزامات ها بايد با . آناليز بيشتر نمونهيا آن سازمان خواهد بود واداهزينه 

 ها مطابقت داشته باشد.  المللي آزمايشگاه استاندارد بين

 Bيا  Aتقسيم نمونه  6.7

و يا  مديريت نتايج اختيار دارایزمان مبارزه با دوپينگ سا ،وادادر مواردی که 

دارای يا سازمان مبارزه با دوپينگ  وادا مجوز)با  وادا اکرديتهيک آزمايشگاه 

را تقسيم کنند تا از قسمت  Bيا  Aبخواهند يک نمونه  اختيار مديريت نتايج(

 تأييدبرای  آن مو از قسمت دو Aاول نمونه تقسيم شده برای آناليز نمونه 

 .  کند ها را رعايت المللي آزمايشگاه تاندارد بيناستفاده کنند، بايد اس

 ها ها و داده برای در اختيار گرفتن نمونه واداحق  6.1

مالکيت ، نيپيشخود در هر زمان، با يا بدون اطالع  انتخابتواند، به  مي وادا

در اختيار ای که  نمونه هريا اطالعات آزمايشگاهي مربوط به  فيزيکي و داده

. دارد را در اختيار بگيردقرار  ديگری آزمايشگاه يا سازمان مبارزه با دوپينگ

که نمونه يا  ي، آزمايشگاه يا سازمان مبارزه با دوپينگوادادر صورت درخواست 

اجازه دسترسي و نيز در اختيار  واداها را در اختيار دارد، بايد بالفاصله به  داده

از در اختيار گرفتن نمونه يا  پيش واداها را بدهد. اگر  ه يا دادهداشتن نمون

ها بايد  ا دادهپس از در اختيار گرفتن نمونه ي، رساني نکرده باشد اطالع ها داده

به آزمايشگاه يا سازمان مبارزه با دوپينگ در بازه زماني معقولي مراتب را 

در مورد نمونه يا  ي. پس از آناليز و هر گونه تحقيقاعالن کند مربوطه

 ی کهديگرتواند از سازمان مبارزه با دوپينگ  مي واداهای ضبط شده،  داده

 مسئوليت مديريت نتايج تابخواهد  را دارد گيری از ورزشکار نمونه صالحيت

 62عهده بگيرد. را بر (ADRVتخلف )در صورت کشف احتمالي 

                                                                                                                           
 ها ها يا داده اختيار فيزيکي نمونه دادندر زمينه  وادابا  مقاومت يا مخالفت: 202تفسير بند . 62
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 تخلف ابالغ، اولیه بررسیمدیریت نتایج: مسئولیت،  .فصل هفتم

 و تعلیق موقت
 را طراحي کردهفرايندی  ،قوانين مبارزه با دوپينگ در حيطهمديريت نتايج 

روشي منصفانه، سريع و کارآمد ( به ADRV)تخلفات  مربوط به مسائل که

 . حل و فصل شوند

 مسئوليت انجام مديريت نتايج 7.2

آمده است، کد وادا  506 و 202و  202آنچه در بندهای  استثنایبه  7.2.2

عهده سازمان مبارزه با دوپينگي  برو هدايت آن ئوليت مديريت نتايج مس

)يا چنانچه  کند ها را شروع و هدايت مي آوری نمونه است که جمع

دوپينگي که ابتدا  ای در ميان نباشد سازمان مبارزه با آوری نمونه جمع

گ مطلع ديگر را از تخلف از قوانين مبارزه با دوپين ورزشکار يا شخص

 کند(. نموده و سپس با جديت اين تخلف را دنبال مي

سازمان آن دوپينگ به سازمان مبارزه با يک در شرايطي که قوانين  7.2.0

ديگری يا شخص ورزشکار  بر داشتن کنترل اختيارملي مبارزه با دوپينگ 

                                                                                                                           
المللي  دستي در تخلف يا عدم رعايت مواردی که در استاندارد بين تواند به معني دخالت، هم مي

تواند به عنوان تخلف از استاندارد  ارائه شده است، باشد و همچنين مي امضاکنندگانکد توسط 

به بايد عبير شود. در صورت لزوم، آزمايشگاه و يا سازمان مبارزه با دوپينگ ها ت المللي آزمايشگاه بين

مورد آوری شده از کشور  های جمع ها يا نمونه خروج داده که شودکمک کنند تا اطمينان حاصل  وادا

 .افتد نمي تأخيربه  نظر

تخلف از قانون مبارزه  بروز و بدون دليل موجه مربوط به احتمال جانبهبه صورت يک  واداالبته 

های دوپينگ توسط شخص  کننده تعهد به کد يا فعاليت يک سازمان امضاء تطبيقبا دوپينگ، عدم 

گيری در مورد  های آزمايشگاهي را در اختيار نخواهد گرفت. با اين حال تصميم ديگر، نمونه يا داده

دليل  وجود يا عدم وجوديست. تراض نعو قابل ا بوده واداوجود دليل موجه به تشخيص و صالحديد 

 تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ يا پيامدهای آن نخواهد بود.بروز موجه، دفاعي در برابر 
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سازمان ورزشي آن کشور ، دارنده گواهينامه يا عضويت اقامت، که تابعيت

را يا سازمان مبارزه با دوپينگ چنين اختياری  دهد نمي، نداردرا 

يا شخص  مربوطه المللي ، مديريت نتايج توسط فدراسيون بينپذيرد نمي

نسبت به ورزشکار يا شخص ديگر طبق قوانين فدراسيون  ثالثي با اختيار

 شود.  انجام ميمربوطه المللي  بين

عدم ) Whereaboutsدر الزامات کوتاهي  مربوط بهمديريت نتايج  7.2.3

المللي  بر اساس استاندارد بين (يبت در آدرس ثبت شدهثبت آدرس يا غ

متولي که  ايران نادوالمللي يا  توسط فدراسيون بينمديريت نتايج بايد 

 ايران نادود. اگر وانجام ش ورزشکار هستند Whereaboutsاطالعات 

اين اطالعات را از  تاده است،در الزامات اتفاق افکوتاهي تشخيص دهد که 

کند تا در دسترس ساير  ميارسال  وادابه  ADAMSطريق سيستم 

 های مبارزه با دوپينگ مربوطه قرار گيرد.  سازمان

مسئوليت مديريت نتايج را در  ايران نادو در آن ساير شرايطي که 7.2.4

مربوط به ورزشکاران و ساير  رابطه با تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ

 کد وادا 5 فصلبا مراجعه به گيرد،  بر عهده مي تحت کنترل خود اشخاص

 شود.  آن تعيين ميو طبق 

دستور  ايران نادورا به مديريت نتايج در شرايط خاص  تواند مي وادا 7.2.1

از انجام مديريت نتايج در مهلت تعيين شده توسط  ايران نادو. اگر دهد

 در نظراستاندارد  رعايتعدم ي به عنوان سرپيچي کند، چنين اقدام وادا

بر سازمان مبارزه با دوپينگ ديگری، که از تواند  مي واداشود و  گرفته 

، ورزشکار يا شخص ديگر کنترل دارد و مايل به انجام اين کار است

عهده  بر ايران نادوکند تا مسئوليت مديريت نتايج را به جای  درخواست

هر سازمان  ه باشد،رد. در صورتي که چنين سازماني وجود نداشتبگي

اين کار دارد، اين مسئوليت را  مبارزه با دوپينگ ديگری که تمايل به انجام
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ها و  بايد هزينه ايران نادوگيرد. در چنين موردی،  عهده مي بر

مديريت نتايج را به سازمان مبارزه با  و پرونده رسيدگيهای  الزحمه حق

نمايد. عدم  جبران را است گمارده شده وادادوپينگ ديگری که توسط 

 شود.  محسوب مياستاندارد  رعايتعدم ها  بازپرداخت اين هزينه

 مربوط تخلف احتمالي از قانون مبارزه با دوپينگ يهابالغ صدور و بررسي 7.0

 از قوانيناحتمالي  گونه تخلفهر ابالغيه مربوط بهبررسي و صدور بايد  ايران نادو

 انجام دهد.  را المللي مديريت نتايج مبارزه با دوپينگ و طبق استاندارد بين

 ين مبارزه با دوپينگاز قوان پيشين شناسايي تخلفات 7.3

به ورزشکار  تخلف احتمالي از قوانين مبارزه با دوپينگارسال ابالغيه از  پيش

جهت تعيين  ايران نادو، گفته شددر باال  طور که همان يا هر شخص ديگری

يا  داشته را از قوانين مبارزه با دوپينگ پيشين تخلففرد سابقه اينکه آيا 

های مبارزه با  و ساير سازمان واداپرسش از  و ADAMSبه مراجعه  با ،خير

 خواهد گرفت.  کمکدوپينگ مربوطه 

 62های موقت تعليق 7.4

يا يافته آزمايشگاهي تعليق موقت اجباری بر اساس وجود صدور  7.4.2

 پاسپورت غيرطبيعييافته 

پاسپورت يافته يا ( AAFيافته آزمايشگاهي غيرطبيعي ) ايران نادواگر 

بررسي پاسپورت غير طبيعي( برای يک )پس از اتمام مراحل  غيرطبيعي

را ای که ماده يا يک روش خاص نيست  ماده ممنوعه يا روش ممنوعه

                                                                                                                           
: پيش از اينکه يک تعليق موقت به صورت يک طرفه از طرف ايران نادو به اجرا 502تفسير بند . 62

که در اين قوانين مبارزه با دوپينگ و  طور درون سازماني همان بررسيگذاشته شود، ابتدا بايد 

 . شودانجام  تعريف شده است، المللي مديريت نتايج استاندارد بين
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 رساني به ورزشکار طبق و اطالع بررسيبايد بالفاصله پس از  دريافت نمايد،

 کند. صادرتعليق موقت را برای ورزشکار  505بند 

 ايران نادودادرسي  شورای( ورزشکار به 6اری اگر: )تعليق موقت اجب

آلوده بوده است، يا ل يک محصول به دلي کند که اين تخلف احتماالً ثابت

 بوده و ورزشکار طبق بند مواد با کاربرد سوء مصرف ماده بر اثر( تخلف 5)

تواند  مي ،را دارددوره محروميت کاهش اثبات کند استحقاق  62050206

 . منتفي شود

تعليق موقت  عدم ابطال حکم بر ايران نادودادرسي  شورایتصميم 

يک محصول آلوده،  دخالت داشتندادعای ورزشکار در  بر اساساجباری 

 نيست. خواهي قابل تجديد نظر

يافته آزمايشگاهي غيرطبيعي بر اساس اختياری تعليق موقت  7.4.0

(AAF )های خاص، محصوالت آلوده يا ساير  مواد خاص، روش برای

 تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ

يا دادرسي نهايي ر ورزشکا Bاز آناليز نمونه  پيشتواند  مي ايران نادو

شرح داده شده است، برای تخلف از قوانين مبارزه با  2 که در فصل

تعليق موقت حکم  ،پوشش داده نشده است 50206دوپينگي که در بند 

 کند.  صادر

 پيش يتواند در هر زمان تعليق موقت اختياری مي ايران نادو انتخاببه 

لغو شود، مگر اينکه  2 مربوط به فصل ايران نادودادرسي  شورایاز تصميم 

 شده باشد.  اقدام ديگری توصيهالمللي مديريت نتايج  در استاندارد بين

 فرصت دادرسي يا استيناف 7.4.3

 از اينکه پيشتعليق موقت نبايد حکم  50205و  50206 نظر از بند صرف

اده شود صادر گردد: )الف( دهای زير   فرصتديگر به ورزشکار يا شخص 

يا در زمان معيني پس از  پيشدادرسي موقت،  شرکت درداشتن فرصت 
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 فوری دردادرسي برگزاری جلسه  داشتن فرصتاعمال تعليق موقت؛ يا )ب( 

 . 2، بر اساس فصل تعليق صدور حکمپس از  مشخصي يزمان فاصله

تواند  مي 6605بند ، طبق يا عدم اعمال تعليق موقتاعمال گيری برای  تصميم

 شود.  فوری انجامي از طريق برگزاری جلسه دادرسبنا به درخواست فرد 

 پذيرش داوطلبانه تعليق موقت 7.4.4

موقت را  توانند به صورت داوطلبانه تعليق ورزشکاران به اختيار خود مي

 62 مهلت انقضایاز  پيش اختياری تعليق موقت پذيرش( 6بپذيرند اگر: )

 Bدرخواست آناليز نمونه  دارد از ورزشکار حقکه ) Bروزه از گزارش نمونه 

 ساير زمان ابالغروز از  62 مهلتانقضای  پيش از ( ياخود صرف نظر کند

( 5انجام شده باشد، يا ) )غيرمرتبط با نمونه م.( (ADRVتخلفات )

تعليق موقت اختياری را  ،پس از دريافت ابالغيه تخلفداوطلبانه ورزشکار 

 . نظر کندصرف  رقابتقبول کند و از شرکت در اولين 

 هروز 62مدت را در موقت پذيرش تعليقساير افراد به اختيار خود اگر 

توانند به صورت  مي انجام دهند (ADRVتخلف ) يافتناز اطالع پس 

 . داوطلبانه تعليق موقت را بپذيرند

 روش ، تعليق موقت اثر کامل خواهد داشت و با پذيرش داوطلبانه

صادر شود خواهد  50205يا  50206بند که تعليق طبق برخورد مانند حالتي 

لبانه تعليق موقت، با اين حال، در هر زمان پس از پذيرش داوط ؛بود

صورت تواند از آن صرف نظر کند که در اين  ديگر مي ورزشکار يا شخص

دارای است،  بودهر تعليق موقت ديگر د مدت زماني که ورزشکار يا شخص

 .شود ميو جزو دوره محروميت محسوب ن اعتبار نخواهد بود

يافته آزمايشگاهي  گزارشدر صورتي که تعليق موقت بر اساس  7.4.1

)در صورتي  Bآناليز نمونه  ليشود و اعمال Aدر نمونه ( AAFغيرطبيعي )

 Aآن را درخواست کرده باشند( نتيجه آناليز نمونه  ايران نادوکه ورزشکار يا 
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نبايد بيش از اين ادامه  506تخلف از بند  ناشي ازنکند، تعليق موقت  تأييدرا 

از  506يابد. در مواردی که ورزشکار يا تيم ورزشي او بر اساس تخلف از بند 

، نتيجه آناليز نمونه Bآناليز بعدی نمونه  ليد ونها منع شده باش ادامه رقابت

A  ر يا تيم هنوز امکان برگشت به رقابت برای ورزشکا چنانچه ،نکند تأييدرا

تواند در مسابقات شرکت  مينگذارد،  تأثيرها  بر رقابتو  داشته باشدوجود 

 د. کن

 تصميمات مديريت نتايج 7.1

محدود به  ايران نادو احکام صادر شده توسطيا مديريت نتايج  های قضاوت

 بدون محدوديتبايد و  نيستيک منطقه خاص جغرافيايي يا ورزش خاصي 

 (ADRVتخلف )( آيا 6: )که کند گيری تصميمو  به بررسي موارد زير بپردازد

اين  حقايق واقعي برایشود،  صادرتعليق موقت  حکم بايد و اتفاق افتاده

ناشي از  ( کليه پيامدهای5اند، ) که نقض شده مشخصيو قوانين تصميم، 

 صادر حکم عدم صالحيتله تخلف از قانون يا قوانين مبارزه با دوپينگ از جم

دوره  مدت هر گونه ضبط مدال يا جوايز، هر 62062بند و  9شده در فصل

 65)و تاريخ شروع آن( و هرگونه پيامد مالي. محروميت

                                                                                                                           
 هستند. موقت  احکام تعليق احکام مديريت نتايج شامل :502تفسير بند . 65

که آيا تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ صورت  نشان دهدايران نادو بايد  صادر شده توسطرأی  هر

 6206جمله هرگونه محروميت مربوط به بند  ناشي از اين تخلف از پيامدهایرفته است يا خير، و همه گ

، 62 فصل شده است( را نيز مورد توجه قرار دهد. بر اساس گذاشته بر رويداد نهاد حاکم بر عهده)که 

 معتبرودکار به طور خ هاکشور همهورزشي در  های رشته همهآن در  پيامدهای حاصل ازچنين حکم و 

. به عنوان مثال، برای تشخيص اينکه يک ورزشکار بر اساس يک يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي بودخواهد 

نمونه گرفته شده در زمان مسابقات، از قانون مبارزه با دوپينگ تخلف کرده است، نتايج کسب شده در  در

توسط او از  در رقابت کسب شدهشود و ساير نتايج  مي باطل 9 فصلمسابقه توسط اين ورزشکار طبق 

شود. اگر يافته غيرطبيعي  مي باطل 62062آوری نمونه در طول دوره عدم صالحيت طبق بند  تاريخ جمع

 برگزارکننده سازمانيا  MEOدر يک رويداد باشد، اين مسئوليت  آوری شده نمونه جمع ازآزمايشگاهي 
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 ابالغ احکام مديريت نتايج 7.6

و در استاندارد  6205احکام مديريت نتايج را همان طور که در بند  ايران نادو

و  متعهدينشده، به ورزشکاران، ساير افراد،  بيانالمللي مديريت نتايج  بين

 دهد.  اطالع مي وادا

 62بازنشسته شدن از ورزش 7.7

در  ايران نادومديريت نتايج  روندکه  زمانيدر  اگر ورزشکار يا شخص ديگر

روند مديريت نتايج در  ايران نادواختيارات بازنشسته شود،  ،حال انجام است

از  پيش. اگر ورزشکار يا شخص ديگر يافتخواهد ادامه  تکميل فرايند تا

در زماني که ورزشکار  ايران نادو يج بازنشسته شده باشد، وشروع فرايند نتا

ئوليت مديريت نتايج را مس گرديده تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگمرتکب 

انجام مديريت نتايج را اختيار   ايران نادو صورتدر اين ، باشدداشته بر عهده 

 . برعهده دارد

دادرسی منصفانه  مندی از بهره مدیریت نتایج: حق .فصل هشتم

 دادرسی حکمو اعالن 
ب تخلف از قوانين مبارزه ارتکبه ا که در رابطه با هر شخصيبايد  ايران نادو

را ظرف مدت ای  شده است، يک جلسه دادرسي منصفانهمتهم با دوپينگ 

 از نظر عملکردیطرف و مستقل  ، بيپنل دادرسي منصفزمان منطقي توسط 

                                                                                                                           
 آن آوری نمونه در  فردی ورزشکار پيش از جمع گيرد آيا ساير نتايج است که تصميم مسابقات بزرگ

 يا خير. باطل خواهد شد 6206رويداد نيز طبق ماده 

: رفتار و برخورد ورزشکار يا شخص ديگر پيش از اينکه آنها در قلمرو مسئوليت 505تفسير بند . 62

شود ولي  يهر سازمان مبارزه با دوپينگ قرار گيرند، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب نم

عضويت ورزشکار يا شخص ديگر در يک  رد درخواست تواند مبنای قانوني و مشروعي برای مي

 .باشدسازمان ورزشي 
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 المللي مديريت نتايج تشکيل دهد. و استاندارد بين کدمطابق با 

 های منصفانه  دادرسي 1.2

 کارکردیاز نظر ، بي طرف و مستقل منصفشورای دادرسي  1.2.2

صالحيت دادرسي و شورای دادرسي دارای  بايد ايران نادو 1.2.2.2

تعيين اينکه آيا ورزشکار يا شخص ديگر، منوط به قوانين مبارزه با 

 تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ شده است يا خير،مرتکب دوپينگ، 

 را اعمال نمايد. تخلف با آنهای مرتبط  پيامدادامه و در تشکيل دهد را 

د فاق ايران نادودادرسي  شورایتضمين کند که  بايد ايران نادو 1.2.2.0

، ای حرفهموريت، تجربه أ، مدت متعارض منافع است و اينکه ترکيب

مطابق با الزامات استاندارد  رااستقالل کارکردی و بودجه کافي 

 .باشد مي دارا المللي مديريت نتايج بين

اعضای هيئت رئيسه، کارکنان، اعضای کميسيون، مشاورين و  1.2.2.3

و  بررسيهای آن، همچنين هر شخصي که در  يا نهاد ايران نادومقامات 

د به عنوان عضو و يا نوانت است، نمي بوده اين موضوع درگير اوليه داوری

تا آنجا که چنين کارمندی در روند مشورت و يا تنظيم هرگونه کارمند )

به ويژه  منصوب گردد. ايران نادودادرسي  شورایحکمي دخيل باشد( 

بررسي  هرگونه ارتباط با پرونده شامل از قبلهيچ يک از اعضا نبايد 

حکم مديريت نتايج يا صدور معافيت مصرف درماني،  درخواست

 باشند. را داشتهشخص م همان پروندهاستيناف در 

مستقل و  دبير اجراييشامل يک  ايران نادودادرسي  شورای 1.2.2.4

 چهار عضو مستقل ديگر خواهد بود. 

هر يک از اعضا با در نظر گرفتن تجربه الزم در زمينه مبارزه با  1.2.2.1

دوپينگ نظير تخصص قانوني، ورزشي، پزشکي و يا علمي منصوب 



 11              0202، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

ساله  6اعضا برای تنها يک دوره قابل تجديد هر يک از خواهند شد. 

 گردند. منصوب مي

دادرسي در موقعيتي خواهد بود که  ايران نادوشورای دادرسي  1.2.2.6

يا هر شخص ثالثي  ايران نادوبدون مداخله  را و روند تصميم گيری

 انجام دهد.

 روند دادرسي  1.2.0

ورزشکار جهت آگاه نمودن را  ای هابالغي ايران نادوهنگامي که  1.2.0.2

ارزه با دوپينگ ارسال يا شخص ديگر از يک تخلف بالقوه از قوانين مب

از  20605يا  20606بر اساس بند ورزشکار يا شخص ديگر  نمايد و مي

ايران  شورای دادرسيصورت پرونده به  کند، دراينپوشي ن دادرسي چشم

و قضاوت ارجاع خواهد شد که اين امر بر اساس  بررسيجهت  نادو

المللي مديريت  استاندارد بين 9و  2اصول شرح داده شده در فصول 

 نتايج انجام خواهد شد.

هم  دبير اجراييتواند شامل  که ميعضو را ) 6 ،دبير اجرايي 1.2.0.0

 بررسيدر هنگام . نمايد ميباشد( جهت دادرسي پرونده منصوب 

وکيل واجد شرايطي باشد که تجربه حقوقي  بايد شوراپرونده، يک عضو 

پزشک واجد شرايطي  بايدنباشد و يک عضو هيئت کمتر سال  6وی از 

 نباشد.کمتر سال  6باشد که تجربه پزشکي وی از 

از سوی  ايران نادو شورای دادرسيبه محض انتصاب اعضای  1.2.0.3

مبني بر کند  امضاءرا ای  هاظهار نام بايد، هر يک از اعضا دبير اجرايي

طرفي آنها را  بي بتواندگونه واقعيت يا شرايط مشخصي که  اينکه هيچ

ببرد، به جز در شرايطي که در  سؤالهر يک از طرفين زير  نسبت به

 .وجود ندارد شده است قيداين اظهارنامه 
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مجاز بداند،  ايران نادو شورای دادرسيکه  درصورتي 1.2.0.4

 ورزشکاران يا اشخاص ديگری که مشمولمرتبط با پرونده های  دادرسي
صورت  هب دتوان مي ها فرايند دادرسي، قوانين مبارزه با دوپينگ هستند

 69.شودانجام  فوری

المللي و فدراسيون ملي ورزشکار يا  ، فدراسيون بينوادا 1.2.0.1

توانند به عنوان ناظر در جلسات دادرسي حضور يابند.  مي ،شخص ديگر
های درحال  بايد آنها را از وضعيت پرونده ايران نادو ای پروندهدر هر 

 رسيدگي و نتيجه تمامي جلسات دادرسي کامالً آگاه کند.

 اعالن احکام 1.0

 شورای دادرسيدر پايان جلسه دادرسي يا بالفاصله پس از آن،  1.0.2

 يحکمالمللي مديريت نتايج  استاندارد بين 9مطابق با فصل  ايدب ايران نادو
 ابطال، طول دوره محروميتصدور حکم،  کامل که داليل کندکتبي صادر 

حداکثر  آنکه چراتوجيه وجود، و درصورت  62062بند  مطابقنتايج 
 .شته باشددر بردا ممکن صادر نشده را محکوميت

به ورزشکار يا شخص ديگر و ساير را بايد حکم صادره  ايران نادو 1.0.0

اعالم  660506بند  طبقحق استيناف  دارایهای مبارزه با دوپينگ  سازمان

اين  ،66فصل  طبقد. گزارش کن ADAMSسيستم  درنمايد و فوراً آن را 

 مورد تجديد نظر قرار گيرد. تواند ميحکم 

 پوشي از دادرسي چشم 1.3

                                                                                                                           
تواند شب پيش از يک رويداد بزرگ ورزشي،  : برای مثال يک دادرسي فوری مي2060502. تفسير بند 69

منظور تعيين صالحيت ورزشکار  گيری درباره تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به جايي که تصميم
گيری بر اعتبار و  طول برگزاری يک مسابقه چنانچه تصميم مسابقه ضروری است، يا در جهت شرکت در

 درستي نتايج ورزشکار يا ادامه شرکت وی در مسابقه اثرگذار باشد، برگزار شود.
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تخلف از قوانين مبارزه با  اتهامکه ورزشکار يا شخص ديگری  1.3.2

پوشي کند  تواند به صراحت از دادرسي چشم ، ميشدهادعا  عليه او دوپينگ

 .را بپذيرد ايران نادوپيشنهادی  پيامدهایو 

که اتهام تخلف از قوانين مبارزه ورزشکار يا شخص ديگری  چنانچه 1.3.0

 شده درمهلت مقرر  درروز يا  52، ظرف مدت عليه او ادعا شده دوپينگبا 

اين چنين ، نمايدنمخالفت خود را اعالم ، ايران نادوارسالي از سوی  ابالغيه

که از دادرسي صرف نظر نموده، تخلف را پذيرفته و  شود تلقي مي

 .ه استپيامدهای پيشنهادی را نيز قبول کرد

، تشکيل جلسه صدق کند 20605يا  20606های در مواردی که بند 1.3.3

عوض  لزومي نخواهد داشت. در ايران نادوشورای دادرسي دادرسي نزد 

استاندارد  9کتبي را مطابق با فصل  يحکمبالفاصله بايد  ايران نادو

صدور حکم، دوره محروميت  کامل داليل شاملالمللي مديريت نتايج  بين

 علتو درصورت لزوم توجيه  62062بند  طبقنتايج  ابطالاعمال شده، 

 صادر نمايد.پيامدهای بالقوه  اشد صدورعدم 

ورزشکار يا شده را به صادره  محروميت بايد حکم ايران نادو 1.3.4

تقاضای دارای حق  ي کههای مبارزه با دوپينگ اير سازمانشخص ديگر و س

 درآن را  بالفاصلهنمايد و  اعالم 660506بند  طبق هستند راتجديد نظر 

بايد  ايران نادو، 620605 گزارش دهد. بر اساس بند ADAMSسيستم 

 ه را اعالم عمومي نمايد.شد حکم صادر

  CASدادرسي نزد يک نوبت  1.4

ن المللي، ورزشکارا ادعا شده عليه ورزشکاران سطح بين (ADRVتخلفات )

 ايران نادورضايت ورزشکار يا شخص ديگر،  بشرط سطح ملي يا اشخاص ديگر

، واداو  دارد(مسئوليت مديريت نتايج را بر عهده  5فصل  طبقکه  در جايي)
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قرار  بررسيمورد  CAS نزدمستقيماً  نوبت دادرسي يکد در نتوان مي

 22.گيرند

 ابطال خود به خودی نتایج انفرادی .فصل نهم
در رابطه با  های انفرادی ه با دوپينگ در ورزشاز قوانين مبارز تخلف

تمامي نتايج به دست  باعث ابطال مستقيم، حين مسابقاتهای  گيری نمونه

ها،  مدال گيری سپبازو در نتيجه آمده توسط ورزشکار در آن مسابقات 

 26شود. امتيازات و جوايز از ورزشکار مي

 محرومیت های فردی .فصل دهم

ابطال نتايج در حين مسابقات در صورت احراز تخلف از قوانين مبارزه با  22.2

 دوپينگ 

                                                                                                                           
اول در سطح ملي يا : در برخي موارد، هزينه کلي برگزاری يک دادرسي مرحله 202تفسير بند . 22

کليه  هبسيار زياد باشد. در جايي ک تواند مي، CASالمللي، سپس دادرسي مجدد آن نزد  بين

های دعوی که در اين بند مشخص گرديده، قبول داشته باشند که منافع آنها به شکل مطلوب  طرف

با دوپينگ  های مبارزه شود، نيازی نيست که ورزشکار يا سازمان در يک جلسه دادرسي حفظ مي

تواند به عنوان ناظر در  متحمل هزينه اضافي برای دو دادرسي شوند. سازمان مبارزه با دوپينگ مي

مانع از اين نيست که ورزشکار يا شخص ديگر  202شرکت کند. موارد مندرج در بند  CASدادرسي 

ق خود برای تجديد )در جايي که مسئوليت مديريت نتايج را دارد( بواسطه توافق از ح ايران نادوو 

پوشي نمايد. با اين حال، اين چشم پوشي از حق تجديد نظر فقط برای طرفين توافق است  نظر چشم

 و نه برای نهاد های ديگری که حق درخواست تجديدنظر بر اساس کد را دارند.

های تيمي هرگونه پاداشي که بازيکنان به صورت انفرادی دريافت  : در ورزش9. تفسير فصل 26

انجام خواهد شد. در  66کنند باطل خواهد شد. با اين وجود، محروميت تيم صرفاً طبق مفاد فصل  مي

شود، در مواقعي که يک يا بيشتر از  هايي که تيمي نيستند، ولي جوايز به صورت تيمي اهدا مي ورزش

ديگر يک نفر از اعضای تيم مرتکب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ شده باشند محروميت يا 

 شود. المللي مربوطه انجام مي های انضباطي عليه تيم مطابق قوانين و مقررات فدراسيون بين مجازات
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 نقوانيتخلفي از در حين يا در رابطه با يک مسابقه هنگامي که  22.2.2

مگر  شورای دادرسيمبارزه با دوپينگ اتفاق بيافتد، براساس تصميم 

انفرادی تمامي نتايج به آنها اشاره شده است،  620605مواردی که در بند 

 در نتيجهبه دست آمده توسط ورزشکار خاطي در آن مسابقه باطل شده 

  .شود گرفته مي باز پسها، امتيازات و جوايز حاصل از آن  مدال

بايد در نظر  يک رويداددر نتايج ساير ابطال  که برای فاکتورهايي

تخلف مانند ميزان جديت  ، عوامل ديگریعنوان مثال هبد نگرفته شو

ورزشکار در ساير  اينکه تستو  دوپينگورزشکار از قوانين مبارزه با 

 25.هستند منفي بوده يا خير مسابقات

که ورزشکار اثبات نمايد که در تخلف از قوانين مبارزه  در صورتي 22.2.0

، نتايج فردی ورزشکار در کوتاهي يا خطايي مرتکب نشده استبا دوپينگ 

ها  ورزشکار در ديگر رقابتنتايج گردد، مگر آنکه  ها باطل نمي ديگر رقابت

از وی تخلف  از،  احتماالً است رخ داده در آنتخلف که  غير از آن رقابتي

 باشد. ثر شدهأمت قوانين مبارزه با دوپينگ

همراه محروميت به خاطر وجود، مصرف يا تالش برای مصرف، يا  22.0

 يا روش ممنوعه ممنوعه يک ماده داشتن

به شرح ذيل  502يا  505، 506بندهای طبق تخلف  برایدوره محروميت 

محروميت بر اساس بندهای  کاهش يا تعليق امکانخواهد بود مگر آنکه 

 وجود داشته باشد: 6205يا  6202، 6202

سال خواهد  2دوره محروميت  620502بند  بر اساس، در موارد زير 22.0.2

                                                                                                                           
نتايج اگر در يک مسابقه واحد که تست يک ورزشکار  9اساس فصل  : بر620606تفسير بند . 25

ابطال تمام تواند منجر به  مثبت شده باشد، )به عنوان مثال، صد متر کرال پشت( اين تست مثبت مي

 )به عنوان مثال، مسابقات جهاني شنا( شود. نتايج در تمام مسابقات آن رويداد ورزشي
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 :اگربود، 

از وجود يک ماده  ناشيدوپينگ  تخلف از قوانين مبارزه با 22.0.2.2

بتواند ثابت نمايد  ديگرمگر آنکه ورزشکار يا هر شخص باشد، ص خاغير

 26نبوده است. از روی آگاهيتخلف آن که 

وجود يک ماده ناشي از تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  22.0.2.0

از روی آگاهي  آن تخلفبتواند اثبات کند که  ايران نادوخاص باشد و 

 بوده است.

دوره  62050206بند بر اساس ، محقق نشود 620506بند  اگر 22.0.0

 سال خواهد بود. 5محروميت 

آن شناسايي  برای 6205  در بند کار رفته هب "از روی آگاهي"واژه  22.0.3

که تخلف از قوانين مبارزه با  استدسته از ورزشکاران يا اشخاص ديگری 

اطالع ، يا اقدام ايشان مصداق تخلف است که آن علم بهدوپينگ را با 

 از وتخلف همراه باشد  بروز ريسک جدیتواند با  که اقدامش ميداشته 

 اند. آشکارا اين خطر را ناديده گرفته ليو مطلع بودهعواقب حاصل از آن 

يافته غيرطبيعي کشف  ناشي ازتخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ 

 آن که است، در صورتي ممنوع مسابقات در تنها ای که آزمايشگاهي ماده

و ورزشکار ثابت کند که ماده ممنوعه را خارج از  باشد خاصماده ممنوعه 

 بر تواند ميشود و  فرض مي واقعيت ر دادگاهاز نظمسابقات مصرف نموده، 

. تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ داللت کنداقدام  بودن آنن هانهآگا

                                                                                                                           
: در حالي که از نظر تئوری احتمال اثبات از روی آگاهي نبودن تخلف از 62050606تفسير بند . 26

نوعه قوانين مبارزه با دوپينگ از سوی ورزشکار يا شخص ديگر، بدون نشان دادن اينکه ماده مم

بسيار بعيد  506ولي در پرونده تخلف دوپينگ طبق بند  چگونه وارد بدن وی شده است وجود دارد

ماده ممنوعه، بتواند از روی آگاهي نبودن اقدام خود را  أاست که ورزشکار بدون مشخص کردن منش

 اثبات کند.
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 تنهاای که  برای ماده (AAF)های غيرطبيعي آزمايشگاهي  يافتهناشي از 

و نباشد  خاص که ماده ممنوعه شده است، در صورتيممنوع  مسابقات در

در و ورزشکار بتواند ثابت کند که ماده ممنوعه را خارج از مسابقات 

آگاهانه  هم مصرف نموده است،ورزشي  عملکرد با غيرمرتبطشرايطي 

 22محسوب نخواهد شد.

تخلف ، در مواردی که 6205 موارد بند ساير صرف نظر از 22.0.4

(ADRV)  باشد کاربرد سوء مصرف دارای هادميک ناشي از : 

 مادهآن از  يا استفاده خوردنزشکار ثابت نمايد که اگر ور 22.0.4.2

 ، در اينبا عملکرد ورزشي هم ارتباطي نداشته و بودهخارج از مسابقات 

 ماه خواهد بود. 6دوره محروميت مدت صورت 

ء سو بازتواني دورهکه ورزشکار يا شخص ديگر  در صورتي ،عالوه هب

 مدتد، کن طيش بخ بطور رضايت را ايران نادو تأييدمواد، مورد  مصرف

کاهش يک ماه  به تواند مي 62050206بند  محاسبه شده طبقمحروميت 

يک از براساس هيچ 62050206شده در بند  بيانيابد. دوره محروميت 

 22.کاهش يابدتواند  نمي 6202شرايط بند 

مواد حين مسابقات  همراه داشتن، استفاده يا خوردن اگر 22.0.4.0

                                                                                                                           
کند که فقط  مي يک تعريف خاص برای از روی آگاهي ارائه 620506: بند 620506تفسير بند . 22

 رود. بکار مي 6205برای اهداف بند 

است يا خير يا اينکه ورزشکار يا  تأييد: تعيين اينکه برنامه درماني مورد 62050206تفسير بند . 22

خواهد  ايران نادوبخشي کامل نموده است، تنها به تشخيص  شخص ديگر اين برنامه را بطور رضايت

آزادی عمل بدهد تا بر اساس نظر خود برنامه درمان بازتواني   نادوايران بود. اين بند قصد دارد به 

بيني  ثر تمايز دهد. هرچند، پيشؤهای بازتواني فريبکارانه و غيرم مناسب، موجه کارآمد را از برنامه

های درماني بازتواني مناسب، موجه کارآمد خيلي متفاوت و در طول زمان  شود که ويژگي برنامه مي

های درماني  ممکن نيست که معيارهای اجباری مشخصي را برای برنامه وادامتغير باشد لذا برای 

 قابل قبول اعالم کند.



 0202، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران              66

، استفاده يا خوردنکه  کندثابت بتواند و ورزشکار  ه باشددااتفاق افت

، خوردنصورت  ، در ايننداشتهبا عملکرد ورزشي  ماده ارتباطي مالکيت

و  هدتلقي نش از روی آگاهي 620506بند اساس  براستفاده يا مالکيت 

 تشديدکننده مجازاتشرايط در نظر گرفتن  ساز زمينه 6202طبق بند 

  .شود نمي

 محروميت برای ساير موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ 22.3

 بغير ازساير موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ، دوره محروميت برای 

بندهای  همگر آنک، بايد به صورت زير باشد شد بيان 6205مواردی که در بند 

 :مصداق داشته باشد 6205يا  6202

)دستکاری يا تالش برای  506بند دوره محروميت برای تخلف  22.3.2

 بند دستکاری ورزشکار يا شخص ديگر در هر بخش از کنترل دوپينگ( يا

سال  2 گيری(، ورزشکار از تن دادن به نمونهکوتاهي )فرار، امتناع يا  502

، گيری ورزشکار از تن دادن به نمونه کوتاهيمورد ( در 6: )مگرخواهد بود 

تخلف از قوانين مبارزه با  به چنانچه ورزشکار بتواند ثابت کند که ارتکاب

سال  5صورت دوره محروميت  نبوده است، در اين از روی آگاهيدوپينگ 

( در تمامي موارد ديگر، اگر ورزشکار يا شخص ديگر بتواند 5)خواهد بود؛ 

 ،نمايد کاهش دوره محروميت را توجيهرا ثابت کند که  ای ويژهشرايط وجود 

 2تا  5بين ورزشکار يا شخص ديگر  خطایدوره محروميت با توجه به درجه 

يا ورزشکار  Protectedشخص تخلف ( در مورد 6بود؛ ) خواهدسال 

Recreational شخص دوره محروميت بين خطای ، با توجه به درجه

 خواهد بود. دوره محروميتبدون  تا حداقل توبيخ کتبي، سال 5حداکثر 

از الزامات مربوط به  کوتاهي ،502 بند دوره محروميت برای تخلف 22.3.0

سال خواهد بود و کاهش اين زمان به  5در دسترس بودن ورزشکار، 
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پذيری بين  سال بستگي به درجه خطای ورزشکار دارد. انعطاف 6حداقل 

ورزشکاراني که  صدر خصوسال در اين بند،  6سال و  5محروميت 

Whereabouts يا شک و ظن نسبت  دهند خود را در دقيقه آخر تغيير مي

گيری  پرهيز از حضور در نمونه ه آنها وجود دارد که در تالش برایب

 اند، مصداق ندارد. بوده

بسته به شدت تخلف ، 502يا  505 بند دوره محروميت برای تخلف 22.3.3

 502يا  505تخلف ارتکاب به . خواهد بودالعمر  حداکثر مادام وسال  2حداقل 

تيبان کارکنان پش اگرو تخلفي بسيار جدی است  Protectedشخص توسط 

خاص  ماده ماده مورد قاچاق اشته باشند وورزشکار در اين امر دخالت د

عالوه ب. العمر خواهد بود مادامروميت کارکنان پشتيبان ورزشکار نباشد، مح

نند قوانين توا ميشوند  تلقي مي بسيار جدی که ،502يا  505بندهایات تخلف

به مراجع ورزشي را هم نقض کنند که در اين صورت بايد و مقررات غير

  22.شوندگزارش صالح  ذیيا قضايي ای،  اداری، حرفه

بسته هم دستي و مشارکت،  509بند  تخلفبرای دوره محروميت  22.3.4

العمر در نظر گرفته  مادامسال تا محروميت  5حداقل به شدت تخلف 

 .شود مي

مصرف يا تالش برای  5062 بند تخلفدوره محروميت برای  22.3.1

به دوره محروميت اهش ک برای سال خواهد بود. 5، مصرف ماده ممنوعه

سال، درجه خطای ورزشکار يا شخص ديگر و ساير شرايط  6حداقل 

                                                                                                                           
سعي : برای افرادی که با ورزشکاران دوپينگي در ارتباط هستند يا به نحوی 620606تفسير بند . 22

تری نسبت به مجازات ورزشکاراني که  های جدی بر مخفي کردن دوپينگ افراد دارند، بايد مجازات

محدود به  های ورزشي عموماً نمونه مثبت دارند منظور گردد. از آنجا که تسلط و اقتدار سازمان

، گزارش آورند اعتبار نمودن اعتبارنامه، عضويت يا ساير عوايدی است که ورزشکاران بدست مي بي

 صالح، گامي مهم در جلوگيری از دوپينگ است. تخلف افراد پشتيبان ورزشکار به مراجع ذی
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 25شوند. گرفته مي ردر نظپرونده 

)اقدام ورزشکار يا شخص ديگر  5066بند تخلف دوره محروميت برای  22.3.6

بسته به شدت دهنده(  برای دلسرد کردن يا انتقام گرفتن در برابر گزارش

 22.خواهد بود العمر مادامتا محروميت  سال 5تخلف ورزشکار يا شخص ديگر از 

 که ممکن است دوره محروميت را افزايش دهد ای تشديدکنندهشرايط  22.4

به غير از تخلفات تخلفي  ،خاص پروندهثابت نمايد که در يک  ايران نادوچنانچه 

(، تجويزيا تالش برای  تجويز) 502يا تالش برای قاچاق(،  قاچاق) 505 هایبند

ورزشکار يا شخص ديگر برای دلسرد  اقدام) 5066تباني و همدستي(، ) 509

شرايط که با  باشد اتفاق افتاده (دهنده گزارشکردن يا انتقام گرفتن در برابر 

مجازات  بايد از دوره محروميتای همراه باشد و توجيه کند که  کنندهتشديد

به شدت تخلف و ماهيت شرايط  ، در اين صورت، با توجهبيشتر باشداستاندارد 

به محروميت اوليه  سال 5تا  يمدت محروميت اضاف ،تشديدکننده اتفاق افتاده

ب ارتکامگر آنکه ورزشکار يا شخص ديگر بتواند ثابت کند که د شد، هاضافه خوا

 29است.آگاهانه نبوده چنين تخلفي از قوانين مبارزه با دوپينگ به 

                                                                                                                           
بدان اشاره شده، يک نهاد  5062که در بند  "شخص ديگر "که : در صورتي620602تفسير بند . 25

 تواند مورد آمده، مي 65حقوقي بوده و شخص حقيقي نباشد، اين نهاد حقوقي همانطور که در فصل 

 تنبيهات انضباطي قرار گيرد.

)اقدامات  5066)دستکاری( و  502: رفتارهايي که منجر به هر دو تخلف بند 620602تفسير بند . 22

ورزشکار يا شخص ديگر برای دلسرد کردن يا تالفي کردن در برابر گزارش دهي به مقامات( گردد، 

 بايد مطابق تخلفات دارای مجازات شديدتر، محکوم شود.

 502)قاچاق يا تالش برای قاچاق(،  505: هر يک از موارد تخلف بندهای 6202سير بند تف. 29

) اعمال  5066)تباني و همدستي يا تالش برای تباني( و  509)مديريت يا تالش برای مديريت(، 

ورزشکار يا شخص ديگر برای دلسرد کردن يا انتقام گرفتن در برابر گزارش دهي به مسئولين( از 

 صدور نيستند زيرا مجازات اينگونه تخلفات به اين شکل هم اختيار کافي برای 6202ی بند کاربردها

 را در نظر گرفته است. هالعمر برای شرايط تشديدکنند محروميت مادامرأی 
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 کوتاهي يا خطا صورت عدم وجودحذف دوره محروميت در  22.1

 کوتاهيثابت کند که  چنانچه ورزشکار يا شخص ديگری در يک مورد خاص

دوره محروميتي که برای او  ، در اين شرايطده استشن مرتکب ييخطايا 

 .22گرددمي لغو صادر شده بود 

در صورت عدم وجود کوتاهي يا خطای قابل کاهش دوره محروميت  22.6

 توجه

 يا 505، 506کاهش مجازات در شرايط خاص برای تخلفات بندهای  22.6.2

502.  

ای است که در هر پرونده  به گونه 620206بند  طبق ها مجازاتکاهش 

 و چند مورد با هم قابل تجميع نيست. کند ميتنها يک حالت صدق 

 های خاص  يا روش خاص مواد 22.6.2.2

                                                                                                                           
ها کاربرد دارد، نه برای  تنها برای تحميل محروميت 620205: اين بند و بند 6202تفسير بند . 22

قوانين مبارزه با دوپينگ رخ داده است يا خير. اين بندها تنها در شرايط تعيين اينکه تخلف از 

رغم  استثنايي قابل استناد هستند، به عنوان مثال در مورد ورزشکاری که بتواند ثابت کند که علي

های الزم، خرابکاری عمدی رقيب در مورد وی صورت گرفته است. بالعکس، عدم  تمام مراقبت

شود: ) الف( زماني که مثبت شدن نمونه به  در شرايط ذيل به کار برده نمي اارتکاب کوتاهي يا خط

ورزشکاران  506اساس بند  ها باشد. )بر علت برچسب اشتباه يا آلودگي مکمل غذايي يا ويتامين

خورند برعهده دارند و هشدارهای الزم را در مورد امکان آلوده بودن  مسئوليت موادی را که مي

اند.(؛ )ب( مواد ممنوعه توسط پزشک شخصي ورزشکار و يا پرستار ورزشي او  نمودهها دريافت  مکمل

بدون اطالع ورزشکار داده شده باشد )ورزشکاران مسئوليت انتخاب پرسنل کادر پزشکي خود را 

ای را به او  برعهده دارند و بايد به پرسنل پزشکي خود يادآوری کنند که نبايد هيچ ماده ممنوعه

دستکاری مواد غذايي و آشاميدني ورزشکار توسط همسر، مربي، يا ساير افراد در بين  بدهند(؛ )ج(

کنند برعهده دارند و بايد در  حلقه همراهان ورزشکار )ورزشکاران مسئوليت آنچه را که مصرف مي

انتخاب افرادی که به مواد غذايي و آشاميدني آنها دسترسي دارند دقت کنند(؛ با اين وجود با توجه 

براساس عدم  6202ها و توضيحات اشاره شده بند  ه حقايق ويژه هر مورد خاص، هر کدام از مثالب

 به کاهش محروميت منجر شود. تواند ميقابل توجه  ارتکاب کوتاهي يا خطای
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که تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به دليل مصرف  در صورتي

( يا يک روش خاص با کاربرد سوء مصرفيک ماده خاص )به جز مواد 

قابل کوتاهي يا خطای و ورزشکار يا فرد ديگر اثبات کند که  اشدب

بسته به  است، در اين صورت دوره محروميتمرتکب نشده توجهي 

دوره ل يک توبيخ کتبي بدون ، حداقدرجه خطای ورزشکار يا فرد ديگر

 .خواهد بودسال  5و حداکثر  محروميت

 های آلوده فرآورده 22.6.2.0

کوتاهي يا خطايي  رزشکار يا فرد ديگر بتواند ثابت کندچنانچه و

مواد با کاربرد سوء  )به جز کشف شدهو ماده ممنوعه مرتکب نشده 

بسته به  صورت های آلوده بوده است، در اين ( ناشي از فرآوردهمصرف

، حداقل يک توبيخ دوره محروميت درجه خطای ورزشکار يا فرد ديگر

 26.خواهد بود سال 5داکثر کتبي بدون دوره محروميت و ح

 Recreationalيا ورزشکاران  Protectedافراد  22.6.2.3

                                                                                                                           
: جهت بدست آوردن کمک اين بند، ورزشکار يا فرد ديگر بايد ثابت کند 62020506تفسير ماده . 26

ممنوعه کشف شده ناشي از يک فرآورده آلوده بوده، بلکه بايد به طور جداگانه ثابت کند نه تنها ماده 

 قابل توجهي رخ نداده است. که کوتاهي يا خطای
های  الزم به ذکر است که ورزشکاران بايد توجه داشته باشند که پذيرش خطر خوردن مکمل

قابل توجهي رخ  تاهي يا خطایغذايي بر عهده خودشان است.کاهش محروميت بر اساس اينکه کو
نداده باشد به ندرت در مورد  فرآورده آلوده اتفاق افتاده است مگر در مواردی که ورزشکار پيش از 

 أتواند منش مصرف فرآورده آلوده، احتياط زيادی به خرج داده باشد. در ارزيابي اينکه آيا ورزشکار مي
رد، برای مثال برای تعيين اينکه آيا ورزشکار ماده ممنوعه را مشخص کند يا خير خيلي اهميت دا

واقعاً فرآورده آلوده استفاده کرده است، مهم است که اين ورزشکار استفاده از محصول را در فرم 
 کنترل دوپينگ اعالم کرده باشد و متعاقباً مشخص شود که آلوده بوده است.

متعددی دارد قابل تعميم نيست. در اين بند برای محصوالتي فراتر از آنها که توليدشان مراحل 
کشي  مانند آب لوله "Non.product"شرايطي که يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي از آلودگي محيطي يک 

شود در شرايطي که هيچ فرد معقولي انتظار خطر تخلف از قانون مبارزه با  يا آب درياچه ناشي مي
 قابل توجهي رخ نداده است. هي يا خطایکوتا 6202دوپينگ را ندارد، در شرايط معمول طبق بند 
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تخلف  Recreationalيا ورزشکار  Protectedدر شرايطي که شخص 

(ADRV) و  را مرتکب شودبا کاربرد سوء مصرف  ی بجز موادمواد با

تواند ثابت کند که ب Recreationalيا ورزشکار Protectedشخص 

بسته به درجه است، کوتاهي يا خطايي قابل توجهي مرتکب نشده 

 تامحروميت حداقل يک توبيخ کتبي بدون دوره محروميت خطای فرد 

 خواهد.سال  5حداکثر 

قابل توجه فرای کاربرد بند يا خطايي  عدم ارتکاب کوتاهيکاربرد  22.6.0

620206 

 620206که بند  مشخصاگر ورزشکار يا شخص ديگری در يک پرونده 

قابل اجرا نيست ثابت کند که مرتکب کوتاهي يا خطايي قابل توجهي 

 6205بند مطابق  تواند مي شکاهش يا حذف دوره محروميتنشده است، 

يا شخص ديگر بسته به درجه خطای ورزشکار دوره محروميت انجام شود. 

کمتر از نيمي از  تواند نمي، اما محروميت کاهش يافته تواند کاهش يابد مي

باشد،  العمر مادام اوليه. چنانچه دوره محروميت اوليه باشددوره محروميت 

 25باشد.سال  2تواند کمتر از  نميدوره کاهش يافته 

بنا بر داليلي  محروميت يا ساير پيامدهاتعليق دوره حذف، کاهش يا  22.7

 خطاغير از 

همکاری اساسي در کشف و يا اثبات موارد تخلف از قوانين مبارزه  22.7.2

 26با دوپينگ.
                                                                                                                           

: اين بند برای تمامي موارد تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ، بجز 620205تفسير ماده . 25

، 502( اساس تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ هست )مثل بند intentدرخصوص مواردی که نيت )

( يا طيفي از 620506)مثل بند  Particular sanction( يا جزئي از يک 5066يا  509، 502، 505

 .ها در بند مربوطه متناسب با درجه خطای ورزشکار يا فرد ديگر بيان شده کاربرد دارد محروميت

 : همکاری ورزشکاران، کارکنان پشتيبان ورزشکار و ساير اشخاصي که620506تفسير ماده . 26
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يا  66فصل  طبقاستيناف  شورایرأی  صدورپيش از  ايران نادو 22.7.2.2

بخشي از  تواند مي، استينافرخواست دزماني  مهلت پاياناز  پس

و اعالم عمومي  Disqualificationنظر گرفته شده )به جز  در پيامدهای

ي را به اساسار يا شخص ديگری که همکاری برای ورزشک اجباری(

ای  حرفه انضباطيهای سازمان مبارزه با دوپينگ، مسئولين قضايي و نهاد

 زير نتايجصورتي که منجر به  در است را در يک پرونده مجزا ارائه نموده

تخلف از  ،( سازمان مبارزه با دوپينگ6تعليق درآورد: )شود به حالت 

( 5)کند، يا يا دنبال کشف  ی راديگر انين مبارزه با دوپينگ شخصقو

قوانين  زيرپا گذاشتنقضايي يا های قضايي يا انضباطي، تخلف نهاد

د و ننمايکشف يا دنبال ديگر را  ط شخصای صورت گرفته توس حرفه

اطالعات ارائه شده توسط فردی که همکاری اساسي را انجام داده، در 

 يتمسئولبا گ های مبارزه با دوپين ساير سازمانيا  ايران نادودسترس 

و عدم  هماهنگينابدليل  واداباعث شود  (6مديريت نتايج، قرار گيرد، يا )

 اکرديتههای  ، آزمايشگاهمتعهدينعليه  بر  TDSSAيا IS، کد وادا رعايت

يک  وادا تأييدبا ( 2، يا )دآغاز کن اقدامي را (ISL مطابق) APMUيا  وادا

دوپينگ بخاطر عدم رعايت  بدليلي بجز کميته انضباطي يا کميته جنايي

اعالم جرم   Sport Integrityتخلفات بخاطر بروز قوانين جنايي يا ورزشي

 پايانيا پس از  66اساس فصل پس از صدور حکم استيناف بر .کند

تواند بخشي از  تنها مي ايران نادو، استيناف درخواست زماني مهلت

و  وادا نظر موافقکسب  منوط بهرا  )حکم صادره( قابل اجرای پيامدها

 المللي مربوطه به حالت تعليق درآورد.  فدراسيون بين

                                                                                                                           
پذيرند و مايلند ساير تخلفات از قانون مبارزه با دوپينگ را آشکار کنند برای  اشتباه خود را مي

 وجود ورزش پاک ضروری است. 
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تعليق تواند به حالت  مي که ميزان مدتي از دوره محروميت اوليه

درآيد، بر اساس اهميت و شدت تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ 

 همکاری اساسي ي کهورزشکار يا شخص ديگر و همچنين ميزان اهميت

، دوپينگ در ورزش کني ريشه تالش برایورزشکار يا شخص ديگر در 

تعيين  داشته است Sport integrity تخلفاتو يا  کد رعايتعدم 

تواند بيشتر از سه  مدت محروميت نميگاه  بر اين اساس هيچ .گردد مي

که مدت  تعليق شود. در صورتي چهارم مدت محروميت اوليه

مدت محروميت مقداری از شده باشد  بوده العمر ماداممحروميت اوليه 

 2نبايد از و باقي مانده است که بر اساس اين بند به تعليق در نيامده 

 دوره محروميتمطالب اين پاراگراف،  ای حقبرای اد .کمتر باشدسال 

قوانين  62090605 ، دوره محروميتي را که بر اساس بندداده شدهرأی 

 .بودنخواهد  ه شود را شاملافزود تواند ميدوپينگ  مبارزه با

شخص ديگری که تالش برای  اگر چنين چيزی توسط ورزشکار يا

رزشکار يا به و ايران نادوکند، درخواست شود،  ميهمکاری اساسي 

 اطالعات مغرضانههرگونه توافق  بدون شخص ديگر اجازه خواهد داد

 الزم را در اختيار آنها قراردهد.

اگر ورزشکار يا شخص ديگری که به دنبال ارائه همکاری اساسي 

بايد اجازه دهد تا  ايران نادو است اينگونه درخواست کرده باشد

ايران و براساس توافقنامه  کند اطالعات را ارائهورزشکار يا شخص ديگر 

 از آن اطالعات عليه خود فرد استفاده نمايد.  تواند مين نادو

ناموفق باشد  ارائه همکاری اساسيدر اگر ورزشکار يا شخص ديگری 

حکم صادر  ايران نادوکند، و نتواند اطالعات کامل و موثقي را فراهم 

برگرداندن يا بر به تصميم  ايران نادواگر  گرداند. را بر مي اوليه شده

تواند توسط  اين تصميم مي داشته باشد پيامدهای تعليق شده نگرداندن
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را دارند مورد تقاضای تجديد نظر حق  66که براساس فصل  کساني

 .استيناف قرار گيرد

همکاری  بهشخاص رای تشويق بيشتر ورزشکاران و ساير اب 22.7.2.0

، ايران نادو ، بنا به درخواستدوپينگی مبارزه با ها سازمانبا  اساسي

که مرتکب تخلف از قوانين مبارزه درخواست ورزشکار يا شخص ديگری 

در هر مرحله از  واداشده است، از کد وادا ديگری  اتبا دوپينگ يا تخلف

 نهاييحکم صدور پس از ، 66مطابق فصل  حتيمديريت نتايج  روند

محروميت و ساير حکم برای  تاموافقت کند تواند  مي ،استيناف شورای

 وادا نظر گرفته شود. در شده عليه فرد تعليق مناسبي صادر پيامدهای

 تعليق، با شرايط استثنايي دارای های اساسي برای همکاری تواند مي

نسبت به آنچه در اين بند آمده است موافقت کند  بيشتری بسيار بخش

پس دادن آور و يا  دوره محروميت، اعالم عمومي الزاماز اعمال و حتي 

 وادايد أيت صرف نظر کند.ها  هزينهجايزه نقدی يا پرداخت جريمه و 

از جهات  همانطور کهبه برگرداندن پيامدها به وضعيت سابق  تواند مي

 66فصل آنچه در به رغم باشد. توضيح داده شده استديگر در اين بند 

آمده  62050605بند آنچه در  قالبدر  وادا، تصميمات گفته شد

 تواند مورد استيناف قرار گيرد. نمي

هر بخشي از بدليل همکاری اساسي  ايران نادوچنانچه  22.7.2.3

 ای شامل نامه بايد صورت شده را تعليق نمايد، در اين صادرهای  مجازات

های مبارزه با  سازمان ايرس بهرا  کننده اخذ چنين تصميمي توجيه داليل

به  دارندتقاضای تجديد نظر حق  660506بند  طبقکه  يدوپينگ

، تهيه و ارسال توضيح داده شده است 6205 بندای که در  گونه همان

 اقدامکه اين  تصميم بگيرد واداکه  تيدر صور استثناييدر شرايط  د.نماي

 ايران نادوتواند به  مي وادابهترين منافع را برای مبارزه با دوپينگ دارد، 



 71              0202، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

 افشایبدهد تا  را های محرمانه مناسب نامه اختيار الزم جهت عقد موافقت

 نجام شده راهمکاری اساسي يا ماهيت همکاری اساسي اقرارداد موضوع 

 بيندازد. تأخيربه  کرده يا محدود

 ديگر در غياب شواهد و مستندات (ADRVتخلف )پذيرش  22.7.0

آوری  پيش از دريافت ابالغيه جمعهرگاه ورزشکار يا شخص ديگر 

توانسته منجر به اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  نمونه که مي

اعتراف نموده و آن  ،(ADRVتخلف )بطور داوطلبانه به ارتکاب وی شود، 

دوپينگ به غير از بند يا در موارد تخلف از قوانين مبارزه با ) را قبول کند

، تخلف را قبول کند( و 5اساس فصل  برابالغ  از دريافت اولين پيش 506

 ،زمان قبول تخلفينکه تنها مدرک و شاهد معتبر مبني بر تخلف در ا

محروميت همان پذيرش يا قبول ارتکاب به دوپينگ باشد، مدت  فقط

 یقابل اجراتواند کاهش يابد ولي نبايد کمتر از نصف مدت محروميت مي

 22اوليه باشد.

 کاربرد موضوعات چندگانه برای کاهش مجازات 22.7.3

بيش  مطابقکه ورزشکار يا شخص ديگری اثبات نمايد که  در مواردی

، مستحق کاهش مجازات است 6205يا  6202، 6202از يکي از بندهای 

، ابتدا  6205محروميت طبق بند  از اعمال هرگونه کاهش يا تعليق پيش

 6202و  6202 ،6206، 6205، براساس بندهای مربوطهمحروميت  مدت بايد

                                                                                                                           
رود که يک ورزشکار يا شخص ديگر پيش قدم شده  : اين بند در مواقعي بکار مي620505. تفسير بند 22

نين مبارزه با دوپينگ وی و در شرايطي که هيچ سازمان مبارزه با دوپينگي از ارتکاب به تخلف از قوا

پذيرد. اين بند در شرايطي که ورزشکار يا  آگاه نبوده است، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را مي

پذيرد، نبايد  که دارد گير مي افتد و ارتکاب به تخلف را مي شود ميشخص ديگر پس از اين که متوجه 

حتمال که ورزشکار يا شخص ديگر هنگامي که اعمال شود. ميزان کاهش محروميت بايد بر اساس اين ا

 گير افتاده اعتراف کرده يا بصورت داوطلبانه حاضر شده است، محاسبه شود.
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 6205گردد. اگر ورزشکار يا شخص ديگر ثابت کند بر اساس بند تعيين 

 دوره، صورت در اين استحقاق کاهش يا تعليق مدت محروميت را دارد

محروميت وی ممکن است مشمول کاهش يا تعليق قرار گيرد ولي اين 

 نبايد کمتر از يک چهارم از کل محروميت اوليه باشد. مدت

 نتايجمديريت های  نامه توافق 22.1

براساس پذيرش  (ADRVتخلفات )يک سال کاهش برای برخي از  22.1.2

 اوليه و قبول مجازات

از  يتخلفارتکاب  ابالغکه ورزشکار يا شخص ديگر، پس از  درصورتي

 2تواند باعث محروميت  که مي ايران نادوقوانين مبارزه با دوپينگ توسط  

 6202 مادهی از محروميت که طبق ا هر دوره)شامل  گردد او ساله يا بيشتر

و  بپذيردتخلف را روز از دريافت ابالغيه،  52در مدت کمتر از (، اعالم شود

 تواند از مي ، ورزشکار يا شخص ديگرره قطعي محروميت را قبول کنددو

مند  بهره ايران نادوروميت تعيين شده از سوی يک سال کاهش دوره مح

چنانچه ورزشکار يا شخص ديگر يک سال کاهش در دوره قطعي  .گردد

مجاز نخواهد بود از هيچ دريافت نمايد، را  620206بند  طبقمحروميت را 

 22.استفاده کندقطعي محروميت  دوره  بند ديگری برای کاهش بيشتر

 پرونده و فصل حلبرای  نامه توافق 22.1.0

که ورزشکار يا شخص ديگر تخلف از قوانين مبارزه با  درصورتي

                                                                                                                           
 506اعالم نمايد که ورزشکاری طبق بند  ايران نادو: به عنوان مثال، چنانچه 620206تفسير بند . 22

سال است، در  2به خاطر استفاده از آنابوليک استروئيد تخلف نموده است و دوره محروميت وی 

سال دوره محروميت در مهلت زماني تعيين  6تواند با پذيرش تخلف و قبول  اينصورت ورزشکار مي

سال کاهش دهد اما هيچگونه کاهش دوره  6شده در اين بند، بطور يک جانبه دوره محروميت را به 

 شود. باشد. اين پرونده بدون نياز به جلسه دادرسي حل و فصل مي محروميت ديگری مجاز نمي
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دوپينگ را پس از مواجهه با تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ از سوی 

را بنا به  واداو  ايران نادو بپذيرد و پيامدهای قابل قبول برای ايران نادو

خود قبول نمايد، در اين صورت: الف( ورزشکار يا شخص ديگر  انتخاب

با  واداو  ايران نادواساس ارزيابي کاهش دوره محروميت برتواند  مي

شده از  ادعاتخلفات  صدر خصو 6205 لغايت 6206بندهای  ده ازاستفا

ورزشکار يا شخص  خطایتخلف، درجه  شدتقوانين مبارزه با دوپينگ، 

دريافت را ديگر و زمان پذيرش تخلف از سوی ورزشکار يا شخص ديگر 

تاريخ زمان زودتری مثل  تواند از محروميت ميب( دوره و نمايد؛ 

گيری يا تاريخي که آخرين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ رخ  نمونه

رود، ورزشکار يا  وقتي اين بند بکاردر هر صورت، داده، آغاز گردد. 

 تاريخدوره محروميت توافق شده را از حداقل نيمي از بايد شخص ديگر 

تعليق ورزشکار يا شخص ديگر که از روزی يا  اتهام نزديکتر، از روز قبول

 بر ايران نادوو  وادا تصميمسپری کرده باشد. بود،  موقت را پذيرفته

و  ميزان کاهشو فصل پرونده،  نامه حل توافقاجرايي شدن يا نشدن 

آنها يا بررسي  تعيين، موضوعاتي نيستند که زمان شروع دوره محروميت

هم قابل استيناف  66 فصل طبقو ود به شورای دادرسي سپرده ش

  .باشند مين

نامه حل پرونده  توافق درخواست ورود بهچنانچه ورزشکار يا شخص ديگر 

به ورزشکار يا شخص ديگر اجازه  ايران نادواين بند را داشته باشد،  طبق

توافق خواهد داد تا پذيرش تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را منوط به 

 22به بحث بگذارد. عليه اوعدم استفاده 

                                                                                                                           
بيان شده  62ای که در فصل  : هر گونه عوامل کاهش دهنده يا تشديدکننده6202تفسير بند . 22

 رنامه حل و فصل پرونده در نظ فقگيری درباره پيامدهای بيان شده در توا است، بايد در تصميم

 .گرفته شود و کاربردی فراتر از شرايط اين موافقت نامه نخواهند داشت
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 )تکرار جرم( تخلفات چندگانه 22.1

 دومين يا سومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  22.1.2

در رابطه با دومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ برای  22.1.2.2

 ورزشکار يا شخص ديگر، دوره محروميت بايد بيشتر باشد از:

 ماه دوره محروميت؛ يا 2الف( 

 بين: يب( دوره محروميت
شده برای اولين تخلف از  در نظر گرفته( مجموع دوره محروميت 6

 برای قابل اجراقوانين مبارزه با دوپينگ به عالوه دوره محروميت 
که تخلف  نحوی دومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به

 صورت گرفته تخلف نوبت اول فرض شود، و
برای دومين تخلف در نظر گرفته شده ( دو برابر مدت محروميت 5)

به نحوی که تخلف صورت گرفته از قوانين مبارزه با دوپينگ 
 .تخلف نوبت اول فرض شود

بر اساس تمام شرايط و درجه  محدودهدوره محروميت در اين 

 دومين تخلف تعيين خواهد شد. برایورزشکار يا شخص ديگر  خطای

سومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ هميشه به جز  22.1.2.0

در مواردی که سومين تخلف، شرايط حذف يا کاهش دوره محروميت 

 502مربوط به بند  ،را دارا بوده و يا تخلف 6202يا  6202بر اساس بند 

در اين موارد خاص مدت  .گردد مي العمر ماداممنجر به محروميت  باشد

 تعيين شود. العمر مادامتا  سال 2محروميت بايد از 

و  62090606دوره محروميت تعيين شده در بندهای  22.1.2.3

 کاهش يابد.بيشتر  تواند مي 6205اساس بند   بر 62090605

ورزشکار يا شخص  که از قوانين مبارزه با دوپينگ يتخلفدر  22.1.0

، به عنوان تخلف مرتکب کوتاهي يا خطا نشده کرده باشدثابت ديگری 
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عالوه بر اين، تخلف  در نظر گرفته نخواهد شد. 6209با اهداف بند  مرتبط

به محکوم شده باشد  62050206بند  که طبقاز قوانين مبارزه با دوپينگ 

  در نظر گرفته نخواهد شد. 6209با بند  مرتبطعنوان تخلف 

 احتمالي تخلفات چندگانهبرخي  برای بيشترمقررات  22.1.3

جز آنچه در ، ب6209اساس بند  بر ها مجازاتاعمال به منظور  22.1.3.2

آمده، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  62090606و  62090605 بندهای

بتواند  ايران نادوکه  شود ميهنگامي دومين تخلف در نظر گرفته  تنها

به  بکند ورزشکار يا شخص ديگر پس از دريافت ابالغ برای ارتکا ثابت

 کافيتالش  ايران نادو، يا پس از اينکه 5براساس فصل تخلف اول 

دومين تخلف از به عمل آورده،  را جهت دادن ابالغيه برای اولين تخلف

نتواند اين  ايران نادو؛ اگر قوانين مبارزه با دوپينگ را مرتکب شده است

در بايد يکجا به عنوان اولين تخلف واحد موضوع را ثابت کند، تخلفات 

نظر گرفته شود و مجازات اعمال شده بر اساس تخلفي باشد که 

. هتشديدکننددارد، از جمله به کار بردن شرايط  شديدتریمجازات 

زودتر  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگي که به نتايج تمام مسابقات

 25.شوند مي باطل 62062که مطابق بند  مرتبط بوده

که ورزشکار يا شخص ديگر  کندثابت  ايران نادوچنانچه  22.1.3.0

قوانين مبارزه با رابطه با  ی درا هتخلف اضاف ،ابالغيه دريافت پيش از

 ،ماه يا بيشتر 65 ه طيتخلف اضاف آن و استشده مرتکب را دوپينگ 

                                                                                                                           
حقايقي مبني بر بروز  ايران نادو: جايي که پس از صدور حکم محروميت 62090606تفسير بند . 25

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ، پيش از صدور ابالغيه برای اولين تخلف را کشف کند، همان 

بايد محروميت را بر اساس ميزان مجازاتي که ممکن  ايران نادوکند. به عنوان مثال  قانون صدق مي

شد را تعيين و اعمال نمايد که  بود در صورت بروز دو تخلف در زماني واحد برای ورزشکار صادر مي

 شود. شامل کاربرد شرايط تشديد کننده مي
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 اند اتفاق افتاده شده متوجه آن بار از تخلفي که اولين پسيا  پيش

ای  هبه گون دوره محروميت برای تخلف اضافه تصور در اين، است

مستقل بوده و اين تخلف  ناولي تخلف اضافه،آن که  شود ميمحاسبه 

با دوره بايد يکي پس از ديگری و نه همزمان  دوره محروميت

ابالغيه صادر برای آن  زودترمحروميت اعمال شده برای تخلفي که 

ي صدق کند، تخلفات 62090605که بند  صورتي در .سپری گردد شده

واحد  يتخلف 620906بند  طبق رفته هم رویاند  با هم رخ داده که

 .شوند ميمحسوب 

ی ثابت نمايد که ورزشکار يا شخص ديگر ايران نادوچنانچه  22.1.3.3

ارتباط با فرايند کنترل دوپينگ برای اتهام را در  502تخلف بند  که

به  502 ، تخلف بنداستمرتکب شده تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ 

و دوره محروميت  مستقل بودهتخلف  اولينکه  شود مي در نظرای  گونه

برای چنين تخلفي، اگر دوره محروميتي برای تخلف زمينه ساز اعمال 

که  درصورتي. سپری گردد بايد يکي پس از ديگری و نه همزمانشود 

 روی هم رفته اند داده، تخلفاتي که با هم رخ صدق کند 62090606 بند

 .شوند ميواحد محسوب  يتخلف 620906بر اساس بند 

تخلف ثابت نمايد که شخص دومين يا سومين  ايران نادوچنانچه  22.1.3.4

(ADRV)  های محروميت  ، دورهحين يک دوره محروميت مرتکب شدهرا

 .سپری گرددهمزمان پس از ديگری و نه  بايد يکيچندگانه  برای تخلفات

 ساله62مبارزه با دوپينگ در يک دوره  تخلفات چندگانه از قوانين 22.1.4

هر يک از موارد تخلف از قوانين مبارزه  6209جهت اجرای اهداف بند 

ساله رخ داده باشد، تا در زمره  62همان دوره طول با دوپينگ، بايد در 

 تخلفات چندگانه محسوب شود.
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يا ارتکاب به تخلف از  گيری نمونهابطال نتايج در مسابقات به دنبال  22.2

 قوانين مبارزه با دوپينگ

 گيری نمونهي که خود به خودی نتايج مسابقاتغير معتبر شدن عالوه بر 

کليه ، 9بقات مثبت شده است، براساس فصل در حين آن مسا انجام شده

يا داخل ) مثبت تاريخي که نمونه پس ازورزشکار  آمده توسطنتايج بدست 

موارد تخلف از قوانين مبارزه با  ساير آوری شده يا جمعخارج از مسابقات( 

مگر ، يمحروميتهر دوره تعليق موقت يا هر دوره آغاز  تا، رخ دادهنگ دوپي

کليه  و خواهد بود غير معتبر ،آنکه اصول عدالت طور ديگری اقتضا کند

ها، امتيازات و  دادن مدال سباز پشامل  اعتبار شدن حاصل از بي پيامدهای

 .22،داشتخواهد را همراه جوايز 

 مصادره شدن جوائز نقدی  22.22

قوانين مبارزه با تخلف از  ناشي ازشده  مصادرهجوائز نقدی  ايران نادوچنانچه 

ورزشکاراني که  را بين آن بايد به نحو قابل قبولي ،گيرد بدستدوپينگ را 

و  آوردند در مسابقات شرکت نکرده بود مقامي بدست مي فمتخلّاگر ورزشکار 

 29.دنمايو توزيع  داده تخصيص نددريافت جوائز نقدی بودمستحق 

                                                                                                                           
تواند مانع از تعقيب قضايي حقوق  : در قوانين مبارزه با دوپينگ هيچ چيز نمي62062تفسير بند . 22

از دست رفته ورزشکاران پاک و يا اشخاص ديگری که بخاطر ارتکاب تخلف از قوانين مبارزه با 

توانند خسارت خود را از شخص  اند بشود و اگر الزم باشد آنها مي ر متحمل شدهدوپينگ شخصي ديگ

 .متخلف بگيرند

به شکل اقدام  ايران نادوای برای  شدهتأييد: هدف اين بند تحميل وظيفه 62066تفسير بند . 29

نخواهد اقدامي جهت  ايران نادو رباشد. اگ آوری جوائز نقدی ضبط شده نمي فعال برای جمع

گيری چنين پولي را به ورزشکار  ستواند حق بازپ عمل آورد، مي هآوری جوائز نقدی ضبط شده ب جمع

کردند، واگذار نمايد. اقدامات مناسبي  )يا ورزشکاراني( که به هر حال اين مبلغ جايزه را دريافت مي

ايزه تواند شامل بکارگيری پول ج که به منظور تخصيص و توزيع اين جوائز نقدی انجام شود مي

 .با ورزشکاران دارد ايران نادوضبط شده بدست آمده بر اساس توافقي باشد که 
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 پيامدهای مالي 22.20

ف از قوانين مبارزه با ورزشکار يا شخص ديگر مرتکب تخل هجايي ک 22.20.2

)الف(  تواند مي با رعايت تناسبد و خو انتخاببه  ايران نادو د،دوپينگ شو

وپينگ را از ورزشکار يا شخص های مرتبط با تخلف از قوانين مبارزه با د هزينه

تنها در و يا )ب( طلب کند ، بدون توجه به دوره محروميت اعمال شده ديگر

 باشدشده  از قبل صادر صدوری که حداکثر دوره محروميت قابل دموار

 .شود جريمهرو يو 62222مبلغ  سقف تا تواند ميورزشکار يا شخص ديگر 

عنوان  هی ايران نادو نبايد بها هزينه جبراناعمال مجازات مالي يا  22.20.0

طبق قوانين مبارزه با  ي کهمحروميتمجازات يا دوره کاهش  راهي برای

 د.شوگرفته  ردر نظ هستند قابل اجرادوپينگ 

 آغاز دوره محروميت  22.23

در حال به دليل تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  که ورزشکار صورتي در

، هر دوره محروميت جديدی از اولين باشديک دوره محروميت  سپری کردن

در غير اينصورت، به . خواهد شد شروعدوره محروميت فعلي اتمام روز پس از 

از تاريخ صدور حکم بايد وميت غير از آنچه در زير آمده است، دوره محر

صرف  خود دادرسيحق از  ورزشکار اگر ود ياش آغاز ادرسيشورای دنهايي 

پذيرش محروميت  از تاريخ محروميتانجام نشود  دادرسي اباشد يکرده نظر 

 .ددرگ يا به شکلي که حکم شده آغاز مي

 غير قابل انتساب به ورزشکار يا شخص ديگر تأخيرموارد  22.23.2

 یتأخيرکنترل دوپينگ  های جنبهدادرسي و يا ديگر  در روند ههرگا

بتواند ثابت کند که  ورزشکار يا شخص ديگری ورخ دهد  طوالنيجدی و 

شورای دادرسي يا  ايران نادو، او ارتباطي نداشته است ی بهتأخيرچنين 

محروميت را  شروع دوره تواند مي، هر کدام درگير پرونده باشند ايران نادو
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و يا در مورد ارتکاب به ديگر  گيری نمونه، يعني از زمان از تاريخ زودتری

 تعيينتخلف آخرين از تاريخ وقوع  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگموارد 

محروميت  شامل، در طول دوره محروميت بدست آمدهتايج کند. کليه ن

 .22شداز اعتبار ساقط خواهد رترواکتيو 

برای تعليق موقت يا دوره محروميت گذرانده  ل شدنقائ اعتبار 22.23.0

 شده

بعداً  ،قبول کندتعليق موقت را ورزشکار يا شخص ديگر اگر  22.23.0.2

 اعتبار گرفتهاين دوره تعليق موقت برای ورزشکار يا شخص ديگر  برای

 هباسمحروميتي که در نهايت برای وی صادر شود، مح مدتهر  برایو 

اگر ورزشکار يا شخص ديگر دوره تعليق موقت را محترم  گردد. مي

گيرد و دوره تعليق موقت سپری شده به حساب  اعتباری نمينشمرد، 

برای حکمي که مورد استيناف قرار محروميت ای از  اگر دوره .آيد نمي

، در اينصورت ورزشکار يا شخص ديگر ه باشددش گرفته است سپری

محروميتي که در نهايت  برایشده  آن دوره محروميت گذراندهبرای 

 .کند مياعتبار کسب ، شود مي حکماستيناف پس از 

ايران اگر ورزشکار يا شخص ديگر داوطلبانه تعليق موقت  22.23.0.0

آن دوره تعليق موقت را محترم به به صورت کتبي بپذيرد و  را نادو

مدت هر  مقابلای در  برای چنين دوره تعليق موقت داوطلبانهبشمرد، 

اعتباری را دريافت  ،شود ميکه در نهايت برای وی صادر  روميتيمح

                                                                                                                           
زمان  506: در مواردی از تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ به غير از بند 6206606تقسير بند . 22

های کافي برای اثبات تخلف از  مورد نياز يک سازمان مبارزه با دوپينگ جهت کشف و يافتن واقعيت

 از نفوذ خود برایتواند طوالني شود، بويژه اگر ورزشکار يا شخص ديگر  قوانين مبارزه با دوپينگ مي

جلوگيری از شناسايي استفاده کرده باشد. در اين موارد، انعطافي که در اين بند برای شروع زودتر 

 مجازات آمده است نبايد بکار گرفته شود.
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ورزشکار موقت  يک رونوشت از متن پذيرش داوطلبانه تعليق نمايد. مي

حق  6206که بر اساس بند  کسيبايد بالفاصله به هر يا شخص ديگر 

د، ارسال قوانين مبارزه با دوپينگ مطلع شوتخلف از اتهام د از دار

 26گردد.

عليق تعليق موقت يا ت شروعاز تاريخ  پيش مانيدوره ز برای 22.23.0.3

در  بوده خود ورزشکارانتخاب اينکه  توجه بهبدون  موقت داوطلبانه،

بوده، اعتباری در نظر کرده تعليق شرکت نکند يا تيم او را مسابقه 

 .شود ميگرفته ن

محروميت برای يک تيم  ای از دوره اگر ،های تيمي در ورزش 22.23.0.4

مگر آنکه جهت حفظ عدالت حکم ديگری صادر شود، شده باشد،  صادر

، يا اگر از دادرسي نهاييشورای دادرسي دوره محروميت از تاريخ شروع 

يا به هر  پذيرفته شدهصرف نظر شده باشد، از تاريخي که محروميت 

 يمبرای ت هر دوره تعليق موقت .بودد خواه شود ميشکلي صادر 

دوره محروميت کل ( برای باشد يا داوطلبانه پذيرفته شده اجباری)

  و اعتبار خواهد داشت. محاسبه شدهاعمال شده، 

 در دوره محروميت يا تعليق موقت وضعيت ورزشکار 22.24

دوران محروميت يا تعليق ممنوعيت شرکت در مسابقات در  22.24.2

 موقت

، به داردمحروميت يا تعليق موقت  حکم زشکار يا شخص ديگری کهور

در هر سمتي در  تواند ميهيچ عنوان در مدت محروميت يا تعليق موقت، ن

های آموزش مبارزه با دوپينگ و يا  )مگر در برنامهفعاليت يک رقابت يا 

                                                                                                                           
نه تعليق موقت توسط ورزشکار به منزله اعتراف يا پذيرش : قبول داوطلبا620660505تفسير بند . 26

 جرم نيست و به هيچ عنوان نبايد از آن بر عليه ورزشکار استفاده شود.
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های  سازمان، کد وادا متعهدين هر يک از که توسطی بازتواني( ها برنامه

عضو  ي ازرگانا يک باشگاه يا ديگر سازمان عضو کد يا متعهدينعضو 

ای  در مسابقات ليگ حرفهيا  شود ميار برگزيا  گرفتهمجوز  کد وادا متعهد

هر فعاليت ورزشي سطح ملي يا در المللي يا  ح ملي و بينطيا هر رقابت س

 شرکت کند. شود ميحمايت مالي که از سوی سازمان دولتي  ای حرفه

سال  2بيش از به مدت  يمحروميت بهورزشکار يا شخص ديگری که 

 تواند مي سال از اين دوره محروميت، 2است، پس از گذشت  محکوم شده

رشته ورزشي ديگری  در به عنوان ورزشکار در رويدادهای ورزشي محلي

کد  متعهد زير نظر که در رويدادهای ورزشيکه در آن محروميت ندارد يا 

 جاييفقط تا  ولي، شرکت کند شود ميبرگزار  کد وادا متعهديا عضو  وادا

که رويداد ورزشي محلي در سطحي نباشد که به صورت مستقيم يا 

امتياز( به رقابت يا شرکت ورزشکار يا شخص  آوری جمع)يا با  غيرمستقيم

، اين شودمنجر ي الملل بينهای  ملي يا رقابتديگر در مسابقات قهرماني 

سر و کار   Protectedبا افراد به هيچ شکلي نبايد  ديگر رزشکار يا شخصو

 .داشته باشد

محکوم شده محروميت  ای از به دورهورزشکار يا شخص ديگری که 

 و گيرد قرار مي کنترل دوپينگ گيری نمونهمايش يا آزمورد  همچناناست 

محل  ارائه اطالعاتدر ارتباط با  ايران نادو دستوراتهمه  ملزم به رعايت

 25.است سکونت و تمرين

                                                                                                                           
تواند در  ، ورزشکار محروم شده نمي6206205: به عنوان مثال، نظر به بند 6206206تفسير بند . 25

شود، يا باشگاهي که  خود برگزار مي اردوی آمادگي، نمايشي يا تمريني که توسط فدراسيون ملي

گردد، شرکت کند.  عضو آن فدراسيون ملي بوده يا توسط يک سازمان دولتي حمايت مالي مي

ای سازماني که متعهد به کد نيست نيز شرکت  های حرفه تواند در ليگ عالوه، ورزشکار محروم نمي هب

 توانند غيره(، همچنين اين ورزشکاران نميکند )مثالً در ليگ ملي هاکي، اتحاديه ملي بسکتبال و 
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 بازگشت به تمرين 22.24.0

جهت  تواند ميورزشکار  6206206به عنوان يک مورد استثنا در بند 
تمرين با يک تيم يا برای استفاده از تسهيالت يک باشگاه يا ساير 

 تعهد به کنندهامضاءی عضو ها سازمانيا ساير  ايران نادوی عضو ها سازمان
( يک چهارم آخر 5آخر دوره محروميت ورزشکار، يا ) ( دو ماه6: )از کد،

به  تر باشد هر کدام که کوتاه شده، که به آن محکوم يدوره محروميت
 26تمرين بازگردد.

ممنوعيت شرکت در مسابقات در دوران محروميت يا  نقض 22.24.3

 تعليق موقت

شده است،  محکوم يمحروميت به ورزشکار يا شخص ديگری که هرگاه

 6206206محروميت که در بند  طول دورهممنوعيت شرکت در مسابقات در 

 نتايج حاصلهدر مسابقات  شرکتتوصيف شده است را نقض کند، بدنبال 
                                                                                                                           

های ملي که  شوند يا رقابت متعهد کد برگزار ميالمللي غير های بين در مسابقاتي که توسط سازمان

 6206206گردند، بدون ايجاد پيامدهای مندرج در بند  های غيرمتعهد کد برگزار مي توسط سازمان

های اداری مانند ارائه خدمات به عنوان کارمند،  عاليتشرکت نمايند. واژه فعاليت به عنوان مثال ف

مدير، مامور، مستخدم يا داوطلب يک سازمان توصيف شده در اين ماده است. عدم صالحيت صادر 

 6206های ورزشي نيز قابل تشخيص خواهد بود )رجوع به بند  شده در يک ورزش توسط ساير رشته

ر يا شخص ديگری که در حال گذراندن دوره معتبر شناختن خود به خودی احکام(. ورزشکا

 رمحروميت است از مربيگری يا خدمت به عنوان شخص حامي ورزشي در هر سمت ديگری، در ه

 5062زمان در حين دوره محروميت منع گرديده، و در صورت انجام چنين عملي به تخلف بند 

محروميت حاصل شود، توسط  شود. هر استاندارد عملکردی که در طي دوره ورزشکار ديگر منتج مي

 شود. های ملي در ايران به هر منظوری به رسميت شناخته نمي يا فدراسيون ايران نادو

های انفرادی )نظير پرش با  های تيمي و برخي ورزش : در بسياری از ورزش6206205تفسير بند . 26

که بتوانند برای رقابت ثری ؤتوانند خود به تنهايي به شکل م اسکي و ژيمناستيک(، ورزشکاران نمي

در پايان دوره محروميت آماده باشند تمرين کنند. در طول دوره تمريني که در اين فصل بيان شده، 

تواند رقابت کند يا در هر فعاليتي بجز تمرين به شرحي که در بند  يک ورزشکار محروم نمي

 آمده مشغول شود. 6206206
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 اولين برابر با طول مدت یمحروميت جديد دورهشده و  تلقي باطل

 . دوره محروميتشود مي اضافهاولين دوره محروميت ، به پايان محروميت

براساس درجه خطای ممکن است  بدون دوره محروميت، توبيخشامل  ،ديدج

تعيين اينکه  تعديل يابد. پروندهو ساير شرايط ورزشکار يا شخص ديگر 

ورزشکار يا شخص ديگر ممنوعيت شرکت در مسابقات را نقض کرده و اينکه 

مناسب است يا خير، بايد توسط سازمان  در ميزان محکوميت تعديل آيا

 ايج دوره محروميتکه مسئوليت مديريت نت انجام شودمبارزه با دوپينگي 

مورد  تواند مياين حکم  66عهده داشته است. بر اساس فصل  بر اوليه را

 استيناف قرار گيرد.

حين يک مسابقات را ورزشکار يا شخص ديگری که ممنوعيت شرکت 

را نقض کند، هيچ اعتباری  6206206 شده در بند تعليق موقت توصيف

آن مسابقات و نتايج  کند ميشده دريافت ن گذراندهبرای دوره تعليق موقت 

 خواهد شد. اعتبار  هم بي

را  ورزشکار ،که کارکنان پشتيبان ورزشکار يا شخص ديگري تدرصور

ممنوعيت شرکت در مسابقات در طول دوره  و نقضتخلف در انجام 

 برای ارتکاب به ايران نادومحروميت يا دوره تعليق موقت کمک کنند، 

 .کند ميعليه او حکم صادر  509تخلف بند 

 دوران محروميتدر حمايت مالي  متوقف کردن 22.24.4

جهت هر يک از موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ که عالوه،  هب

ي بخش د،مشمول کاهش دوره محروميت نباش 6202يا  6202بر اساس بند 

که چنين يا ديگر مزايای مرتبط با ورزش را  های مالي حمايت يا تمام

ملي ، دولت ايران، کميته ايران نادو، از سوی کند ميدريافت شخصي 

های ملي نيز قطع  ايران و فدراسيون پاراليمپيکملي المپيک ايران، کميته 

 خواهد شد.



 0202، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران              11

 ها مجازات خبر خودکار عمومي انتشار 22.21

خبر محروميت خودکار هر مجازاتي اعالم عمومي و انتشار از  ي اجباریبخش

 .باشد ميآمده است،  6206طبق آنچه در بند 

 تیمی پیامدهای .فصل یازدهم

 های تيمي  از ورزش گيری نمونه 22.2

، 5ر اساس فصل تيم در يک ورزش تيمي ب بيش از يک نفر از اعضای ههر گا

را در رابطه با يک رويداد يا مسابقه ورزشي دريافت  (ADRVتخلف )ابالغيه 

هدفمند مناسبي را جهت  گيری نمونهکننده مسابقات بايد  کند، هيئت اداره

   ه اجرا بگذارد.حين مسابقات بدر افراد تيم، 

 های تيمي برای ورزش پيامدها 22.0

 رشتهر يک تيم، د يک شود که بيش از دو نفر از اعضایمشخص  هگاهر

کننده  اند، هيئت اداره ، شده(ADRVتخلف )مرتکب در زمان مسابقات تيمي، 

مسابقات بايد مجازات مناسبي )مثالً گرفتن امتيازات، محروميت از يک 

 يا ديگر موارد محروميت( عالوه بر هرگونه پيامد اعمال شده مسابقه يا رويداد

در نظر تيم  برایرا اند،  شده (ADRVتخلف )مورد افرادی که مرتکب  در را

 .کند و به اجرا بگيرد

را برای  شديدتریتواند پيامدهای  مسابقات، مي کننده ادارهنهاد  22.3

 های تيمي وضع نمايد ورزش

های  برای ورزش را به انتخاب خود مقرراتي تواند ميکننده مسابقات  نهاد اداره

 6605در بند  نسبت به آنچه شديدتریپيامدهای  که تصويب نمايدتيمي 
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 22.آمده است را تحميل کند

 علیه سایر نهادهای ورزشی ایران نادوهای  مجازات .فصل دوازدهم
نهاد متوجه شود يک فدراسيون ملي در ايران يا هر  ايران نادوهنگامي که 

 تحت کنترلحوزه سازمان يا  وندر در ايران نتوانستهدارای اختيار ورزشي 

ايران کند،  تقويت، حمايت و اجرا، قوانين مبارزه با دوپينگ را مراعات خود

های  اسيونلمپيک ايران، دولت ايران يا فدرلي اکميته ماز  تواند مي نادو

در د، يا انضباطي زير را انجام دهن بيشتر اقدامات درخواست کند تا يالملل بين

اقدامات انضباطي اضافي زير را  ،جايي که خود کنترل و قدرت الزم را دارد

 انجام دهد:

د يا سازمان از ، اعضای آن نهاها محروم کردن همه، يا برخي گروه 20.2

انجام شده در مدت زماني مشخص شده يا همه رويدادهای رويدادهای آتي 

 مشخص.

انجام اقدامات انضباطي اضافي با توجه به شناخت آن سازمان يا نهاد،  20.0

جريمه  ، و/ياايران نادوهای  محروميت اعضای آن برای شرکت در فعاليت

 :بر اساسکردن آن سازمان يا نهاد 

جز ب) مبارزه با دوپينگ چهار تخلف از قوانينر يا بيش از چهاارتکاب  20.0.2

ديگر وابسته به آن  ( توسط ورزشکاران يا اشخاص502تخلفات مربوط به بند 

ي: )الف( همه شرايطدر چنين  ماهه. 65سازمان يا نهاد در طول يک دوره 

سال  5برای مدت حداکثر سازمان يا نهاد ممکن است  از اعضای آنيا برخي 
                                                                                                                           

 همقرراتي را تصويب کند ک تواند ميالمللي المپيک  : برای مثال کميته بين6606تفسير بند . 22

های المپيک، حتي با تعداد کمتری از موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  حذف يک تيم از بازی

 ها اتفاق بيفتد. حين دوره بازی
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منع شوند و/يا )ب( آن سازمان  نادوايران های  از شرکت در هرگونه فعاليت

 يورو جريمه شود. 62222 مبلغ تا تواند مي يا نهاد

 تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگچهار يا بيش از چهار ارتکاب  20.0.0

د عالوه بر تخلفات شرح داده شده در بن (502جز تخلفات مربوط به بند )ب

ديگر وابسته به آن سازمان يا نهاد  توسط ورزشکاران يا اشخاص 650506

ن سازمان يا نهاد ممکن آ يدر چنين شرايط ماهه. 65در طول يک دوره 

 سال به حالت تعليق درآيد. 2حداکثر  است برای مدت

بيش از يک ورزشکار يا شخص ديگر وابسته به آن سازمان يا نهاد  20.0.3

 د.نشوقوانين مبارزه با دوپينگ مرتکب تخلف از ي الملل بيندر يک رويداد 

يورو  62222تا مبلغ  تواند ميي، آن سازمان يا نهاد در چنين شرايط

 جريمه شود.

برای  ايران نادوپس از دريافت درخواست  آن سازمان يا نهاد 20.0.4

ايران سازی  تالش جدی برای آگاهکار ورزش Whereaboutsاطالع يافتن از 

الزام در عالوه بر ، آن سازمان يا نهاد در چنين شرايطي انجام دهد. نادو

تست ورزشکاران آن سازمان يا  برای ايران نادو ي کههاي کليه هزينه جبران

برای هر ورزشکار يورو  62222تا مبلغ  تواند مي، متقبل شده است نهاد

 جريمه شود. 

 های مالي و حمايت يا ساير بودجهيا کل  پرداخت بخشي از کل 20.3

 .متوقف کند را آن مالي به آن سازمان يا نهادرغي

های  هزينه)شامل  مخارجکليه  را ملزم نمايدآن سازمان يا نهاد  20.4

مربوط  (، ولي نه محدود به اين مواردسفرو  دادرسيهای  آزمايشگاهي، هزينه
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ورزشکار يا شخص ديگر وابسته به آن  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگبه 

 بازپرداخت نمايد. ايران نادوبه پرداخت شده را سازمان يا نهاد 

 22مدیریت نتایج: استیناف. فصل سیزدهم

 تجديد نظراحکام مشمول  23.2

 ايران يا قوانين مبارزه با دوپينگ کد وادااحکام يا تصميماتي که بر اساس 

يا موارد  6605لغايت  6605بندهای  همانطور که در توانند مي ،شوند مياتخاذ 

ي الملل بينيا استانداردهای  کد وادادر قوانين مبارزه با دوپينگ،  ديگری که

 تا زماني کهاين احکام مورد درخواست تجديد نظر قرار گيرند. بيان شده، 

صادر کند به ديگری  حکمتجديد نظر  شورایو  گيرندقرار تجديد نظر مورد 

 خود باقي خواهند ماند.قوت 

 حوزه بازبيني بدون محدوديت 23.2.2

پرونده و به  مربوط حوزه بازبيني نسبت به استيناف شامل کليه مسائل

پيش از دادرسي  قضايا و احکاممحدود به موارد يا حوزه بازبيني  صراحتاً

اسناد و مدارک،  توانند ميهر يک از طرفين استيناف  .ابتدايي نيست

تا  استکه در اولين دادرسي مطرح نشده  را های حقوقي و استدالل هاادعا

ه در يا شرايطي ک حقايق کلي همانيا  اقدامعلت  همان وقتي که از

                                                                                                                           
: هدف کد، حل و فصل موضوعات مرتبط با مبارزه با دوپينگ بصورت عادالنه و 66تفسير فصل . 22

رايندهای دروني شفاف در استيناف نهايي است.احکام  صادره برای تخلفات دوپينگ از سوی با ف

 های مشخص از اند. به افراد و سازمان به روشني بيان شده 62های مبارزه با دوپينگ در فصل  سازمان

دهند. شود تا نسبت به اين احکام صادره، دادخواست بازنگری ارائه  ، اين فرصت داده ميواداجمله 

حق استيناف نسبت به اين  66ها و افراد ذينفعي که طبق فصل  الزم به ذکر است که تعريف سازمان

کننده نفع  های آنها که ممکن است از حذف ديگر رقابت احکام را دارند ورزشکاران، يا فدراسيون

 شود. ببرند، را شامل نمي
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 22.ارائه دهند ت گرفته است رائنش دادرسي اوليه عنوان شده است

تعويق  به نظر تجديد در حال های برای يافته CAS جلسه دادگاه 23.2.0

 .داافتنخواهد 

شده توسط نهادی  صادررأی  الزامي ندارد CASهنگام صدور حکم، 

 25.دارد را بپذيردر قرار جديد نظت تصميمش موردکه 

 منتظر بماندداخلي  های روند دادرسيالزامي ندارد تا اتمام  وادا 23.2.3

حق درخواست تجديد نظر يا  66براساس فصل  وادا هک مواردیدر 

در صادر شده نسبت به حکم نهايي  ديگریطرف  چاستيناف را دارد و هي

در  تواند مي وادا، باشددرخواست استينافي مطرح ننموده  ايران نادو روند

، ايران نادو اتمام روند دادرسي در نياز بهبدون  احکاميمورد چنين 

 22د.ده ارجاع CASدادگاه  بهاستيناف  برایمستقيماً 

ين مبارزه با از قوان اتتخلف برای هشد استيناف نسبت به احکام صادر 23.0

 اختيارات، اجرای احکام و ، تعليق موقتدوپينگ، پيامدها

در رأی  صدورارتکاب يک تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ،  بهرأی  صدور

                                                                                                                           
 5262تغيير اساسي نسبت به کد : هدف از کالم تجديد نظر شده ايجاد يک 660606تفسير . 22

اولين  در که يک ورزشکار نيست، بلکه روشن نمودن مطلب است. به عنوان مثال، در صورتي

توانسته باعث مشارکت در جرم هم  دادرسي بدليل دستکاری نمونه محکوم شود، اما همان اقدام مي

ری و مشارکت در جرم را بر تواند هر دو اتهام دستکا کننده استيناف مي تلقي گردد، طرف درخواست

 عليه ورزشکار دادخواست دهد.

انجام دوباره دادرسي است. اقدامات پيشين، شواهد يا اهميت  CAS: اقدامات 660605تفسير بند . 25

 کند. محدود نمي CASدادرسي را نزد  تأثيرو 

صادر شود  نادوايران  روند دادرسي: در مواقعي که حکم پيش از مرحله نهايي 660606. تفسير بند 22

)برای مثال: دادرسي اوليه( و هيچيک از طرفين دعوی درخواست تجديد نظر نسبت به آن تصميم در 

تواند مراحل باقيمانده  مي وادارا مطرح نکرده باشد، در اينصورت  ايران نادو روند دادرسيمرحله بعدی 

 مطرح کند. CASنظر را در مستقيماً درخواست تجديد نادو را دور زده ايران در فرايند داخلي 
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تخلف از قوانين  ناشي ازپيامدهای اجرای حکم مربوط به يا عدم  اجرامورد 

ارتکاب تخلف از قوانين مبارزه با  به عدمرأی  صدورمبارزه با دوپينگ، يا 

از جمله برای ) در مواردی که بنا به دالئل اجراييرأی  صدوردوپينگ؛ 

نداشته باشد؛  يک تخلف وجود روند دادرسي امکان پيشبرد( تجويزمثال، 

بازگشت به برای  ماهه 2الزام اعالن  بهبه عدم استثنا قائل شدن  واداحکم 

 صدر خصو وادا؛ حکم 20206بند  طبقه يک ورزشکار بازنشستمسابقات 

عدم بر ايران نادو  کد؛ حکم 506واگذاری مديريت نتايج براساس بند 

( به ATF) آتيپيک( يا يافته AAF) آزمايشگاهيطبيعي يافته غيرپيگيری 

تخلف ادعا  عدم پيگيری يا حکم، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگعنوان 

حکم ، مطابق استاندارد مديريت نتايجشده بر اساس بررسي تحقيقات 

، دادرسي موقترأی  بر اساستعليق يا رفع يک  اعمالبر صادر شده مبني 

ايران که مبني بر آن حکمي  502بند  رعايت در ايران نادو عدم موفقيت

اختيار قانوني برای اجرای تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ يا  نادو

برگرداندن يا عدم تعليق يا عدم تعليق،  حکم به، را ندارد پيامدهای آن

عدم ؛ 620506بند  طبق، پيامدها درباره دوره محروميترأی  برگرداندن

عدم موفقيت ؛ کد 50602و  50602بندهای در رعايت  ايران نادوموفقيت 

؛ 6206206بند  صادر شده طبق حکم ؛620206بند در رعايت  ايران نادو

ه توسط سازمان مبارزه شد صادر اجرای حکممبني بر عدم  ايران نادوحکم 

 کد 5506بند  طبقصادر شده رأی  و؛ 62فصل  بر اساس ديگر با دوپينگ

مورد  تواند ميتوضيح داده شده است  6605طور که در بند  آن صرفاً

 .استيناف قرار گيرد

ي يا الملل بينورزشکاران سطح  مربوط بهموارد استيناف  23.0.2

 يالملل بينرويدادهای 

 ي ياالملل بينشرکت در يک رويداد  از گرفتهبر هايي احکام در پرونده
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تجديد نظر  CASدر  فقط تواند مي يالملل بينورزشکاران سطوح  مربوط به

 29شود.

 ساير ورزشکاران يا اشخاص ديگرمربوط به موارد استيناف  23.0.0

 در تواند ميحکم صادره ، کند ميصدق ن 660506که بند  در مواردی

 . فرايند دادخواستقرار گيرديد نظر تجد مورد ايران نادواستيناف  شورای

 .شودي مديريت نتايج انجام الملل بيناساس استاندارد بر بايد

  ايران نادواستيناف  شورایها نزد  دادرسي 23.0.0.2

 دبير اجراييمتشکل از يک  ايران نادواستيناف شورای  23.0.0.2.2

 .باشد ميمستقل و چهار عضو مستقل ديگر 

تجربه الزم در زمينه گرفتن هر يک از اعضا با درنظر 23.0.0.2.0

، ورزشي، پزشکي و يا علمي حقوقيمبارزه با دوپينگ نظير تخصص 

 ،ساله قابل تجديد 6برای يک دوره  هر عضو انتخاب خواهند شد.

 .شود ميمنصوب 

کردی و سازماني مستقل عمل نظربايد از  اعضای منتخب 23.0.0.2.3

رئيسه، کارکنان، کميسيون، مشاورين و مقامات . اعضای هيئت باشند

( و هر طرف قرارداد ثالث شرکتنظير ) های آن يا وابسته ايران نادو

پرونده، به يا مديريت نتايج  های اوليه ، داوریها بازرسيصي که در شخ

معافيت مصرف درماني  در جلسات صدور قبالً کهويژه هر عضوی 

(TUEحکم مديريت نتايج ،)  نمونه اول يا دادخواستي در رابطه با

به  توانند ميداشته است ن دخالتهمان ورزشکار يا شخص ديگر 

 .منصوب شوند ايران نادوشورای استيناف  منشيعنوان اعضا و يا 

                                                                                                                           
که طبق قانون  نهايي و غيرقابل استيناف هستند مگر مواردی CAS: احکام 660506تفسير بند . 29

 .باشد ميهيئت داوری الزاتأييد رأی جاری، بازبيني جهت لغو يا 
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که باشد موقعيتي  بايد در ايران نادواستيناف شورای  23.0.0.2.4

گيری و  فرايند تصميم ديگریيا هر شخص  ايران نادو مداخله بدون

 د.هدادرسي را انجام د

 پرونده دبير اجرايياز سوی ب اگر يکي از اعضای منتص 23.0.0.2.1

دبير را نداشته باشد، دادرسي تمايل يا توانايي انجام  هر دليليبه 

دادرسي جديدی را  شورایيا  منصوب فرد ديگری را تواند مي اجرايي

 نمايد.جايگزين نموده 

به تشخيص  دارداختيار  ايران نادواستيناف شورای  23.0.0.2.6

کارشناسي را منصوب  شورامطلق خود جهت کمک يا مشاوره به 

 نمايد.

ي، فدراسيون ملي مربوطه، کميته الملل بينفدراسيون  23.0.0.2.7

هر يک  واداپرونده نباشند، و درگير  طرفخود  ملي المپيک، چنانچه

ايران استيناف  شورایدر جلسات دادرسي به عنوان ناظر  حق دارند

 حضور يابند. نادو

با حداکثر بايد دادرسي مطابق با اين بند  جلسات 23.0.0.2.1

مربوط به رويدادها جلسات دادرسي  تکميل شوند. نممک سرعت

 انجام شوند. صورت فوریبه  توانند مي

 ايران نادواستيناف شورای اقدامات  23.0.0.0

 بايد ايران نادو ،استينافشورای  در انجام روند قضايي 23.0.0.0.2

 يالملل بيناستاندارد  62و  9 ،2اصول شرح داده شده در فصول 

 .رعايت شودنتايج  مديريت

 دبير اجراييشامل  تواند مي)که  را عضو 6 دبير اجرايي 23.0.0.0.0

هنگام دادرسي  نمايد. استيناف منصوب مي باشد( جهت رسيدگي به
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تجربه  با واجد شرايط يوکيل شورا بايداعضای استيناف، يکي از 

تجربه  باواجد شرايط  يپزشکبايد  عضو و يک سال 6حداقل  حقوقي

 باشد.سال  6حداقل  مرتبطي پزشک

 نادوايران استيناف  شورای اعضایپس از انتصاب  23.0.0.0.3

بر مبني کنند  امضاءرا ای  يک از اعضا بايد اظهارنامه، هر توسط دبير

قيد شده است هيچ  هاظهارنامبجز شرايطي که در اينکه  ماعال

 طرفي آنها بي بتواند که ای نشده شناختهواقعيت يا شرايط مشخص 

 .را ندارند ببرد سؤالزير  را نزد هر يک از طرفين

و طرف يا  دهد ميرا ارائه دهنده پرونده خود  استيناف 23.0.0.0.4

 ارائه خواهند داد.های خود را  پاسخ هم طرفين پاسخگو

چنانچه هر يک از طرفين يا نماينده آنها پس از  23.0.0.0.1

به هر دادرسي جلسه  ،د در دادرسي حضور يابدندريافت ابالغيه نتوان

 .شود ميبرگزار ترتيب 

به  در جلسه دادرسي حق دارندهر يک از طرفين  23.0.0.0.6

 .وکيلي آنها را نمايندگي کندهزينه خودشان 

هر يک از طرفين حق دارند در جلسه دادرسي به  23.0.0.0.7

 .داشته باشندهزينه خود با مترجم 

يک از طرفين روند پرونده، حق دسترسي و ارائه هر 23.0.0.0.1

و فراخوان و  ه مطالب کتبي و شفاهيئارا، مرتبط شواهدمدارک و 

 شاهدان را دارند. پرسش از

  ايران نادواستيناف شورای تصميمات  23.0.0.3

 شورای، آن يا بالفاصله پس از جلسه دادرسيدر پايان  23.0.0.3.2

 با رعايترا  ءو امضا تاريخدارای کتبي،  حکميبايد  ايران نادو استيناف
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 صادر کند.را ي مديريت نتايج الملل بيناستاندارد  9 اصول فصل

برای  تصميم ل کاملاين حکم بايد بطور مشخص دالي 23.0.0.3.0

شامل  در صورت وجود(جمله ) دوره محروميت اعمال شده، ازهر 

 باشد. بالقوه مجازاتحداکثر  صدور توجيهي برای عدم

اين حکم را به ورزشکار يا شخص ديگر،  بايد ايران نادو 23.0.0.3.3

ی مبارزه با ها سازمانبه  660506طبق بند و فدراسيون ملي مربوطه 

 ADAMS بالفاصله در نموده، ابالغحق استيناف،  دارای دوپينگ

 .کندگزارش 

استيناف مورد  تواند مي 660506بند  طبقحکم صادره  23.0.0.3.4

 د.درگعمومي  اعالن 6206بند  طبققرار گيرد و 

 دارای حق درخواست تجديد نظراشخاص  23.0.3

المللي يا  ورزشکاران بين مربوط بهتجديدنظر يا استيناف  23.0.3.2

 يالملل بينرويدادهای 

 حق درخواست تجديد نظر نزدهای زير  طرف 660506اساس بند  بر

CAS الف( ورزشکار يا شخص ديگری که حکم مورد استينافرا دارند( : 

 اوکه حکم در مورد  از پرونده است؛ )ب( طرف ديگری در ارتباط با او

و در ) ايران نادومربوطه؛ )د( ي الملل بينباشد؛ )ج( فدراسيون  هصادر شد

محل اقامت  ازمان ملي مبارزه با دوپينگ کشور( سبودن تفاوتمصورت 

يا گواهي اقامت آن را دارد؛  آن شخص يا کشوری که شخص مليت

جايي که صدق کند  اگر پاراليمپيکي المپيک يا الملل بينکميته ( )ه

ی داشته باشد، شامل تأثير پاراليمپيکهای المپيک يا  بازی بر حکم

های المپيک يا  در بازیمربوط به صالحيت شرکت  تصميمات

 .وادا؛ )و( پاراليمپيک
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ساير ورزشکاران يا  مربوط بهتجديد نظر يا استيناف  23.0.3.0

 اشخاص

حق درخواست تجديد نظر را طرفين زير  660505اساس بند  بر

که حکم مورد استيناف در : )الف( ورزشکار يا شخص ديگری دارند

از پرونده که حکم در مورد او  طرف ديگری؛ )ب( ارتباط با او است

)و   ايران نادو؛ )د( ي مربوطهالملل بين؛ )ج( فدراسيون باشد هصادر شد

در صورت متفاوت بودن( سازمان ملي مبارزه با دوپينگ کشور محل 

اقامت شخص يا کشوری که شخص مليت آن يا گواهي اقامت آن را 

اگر صدق کند جايي  پاراليمپيکي المپيک يا الملل بينکميته (  )هدارد؛ 

ی داشته باشد، شامل تأثير پاراليمپيکی المپيک يا ها بازیکه حکم بر 

ی المپيک يا ها بازیربوط به صالحيت شرکت در تصميمات م

 .وادا؛ )و( پاراليمپيک

ي المپيک، کميته الملل بين، کميته وادا 660505براساس بند 

رأی  دارند ، حقي مربوطهالملل بينو فدراسيون  پاراليمپيکي الملل بين

 CAS برای استيناف بهرا  ايران نادوشورای استيناف صادر شده توسط 

 .ه دهندئارا

، ه باشددکررا مطرح تقاضای تجديدنظر هريک از طرفين دعوی که 

وطه از برای دريافت تمام اطالعات مرب CAS همکاری دريافت مستحق

سازمان مبارزه با دوپينگي است که حکم و تصميم وی مورد استيناف يا 

 اين اطالعات بايد، CASدستور  در صورتتجديد نظر قرار گرفته است و 

 ارائه گردد.

 وظيفه ابالغ نمودن 23.0.3.3

 CAS نزداستيناف و تجديد نظر  درگير در هر پرونده موردطرفين 

دارای حق درخواست  و تمامي طرفين واداتضمين کنند که  بايد
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 .نمايند، ابالغيه استيناف را به موقع دريافت نظرتجديد

 تعليق موقت بر اجرای حکمنظر  درخواست تجديد 23.0.3.4

 تواند ميتمامي مقررات بيان شده در اينجا، تنها شخصي که  برعکس

تعليق موقت، درخواست تجديد نظر کند، ورزشکار يا اجرای حکم  بر

 شده است. صادر عليه اويق موقت لشخص ديگری است که تع

 65فصل  طبقاحکام صادره  بردر خواست تجديد نظر  23.0.3.1

بر اساس   ايران نادواحکام صادر شده توسط برای تجديد نظر بر 

درخواست خود را  توانند مي ها سازمانفدراسيون ملي يا ساير ، 65فصل 

 .نمايندارجاع  CASبه  صرفاً

23.0.4Cross Appeal  باشند ميمجاز های استيناف بعدی  درخواست و. 

شده به تقاضای تجديد نظر که عليه او  طرفي) های متقابل استيناف

CAS و  دهد(تقاضای تجديد نظر ، اوليه استينافدهنده  عليه درخواست

 طرف ديگرهای استينافي که ناشي از استيناف متقابل  درخواست ساير

شوند، صريحاً  ارجاع CASبه  د واداک طبقکه  در مواردیآيد  پيش مي

دارای حق استيناف است  66فصل  اين طبقکه  طرفي. هر باشند ميمجاز 

 در مهلت تعيين شده درمتقابل يا متعاقب خود را تقاضای تجديد نظر بايد 

 52د.مربوطه ارائه کن پاسخ طرف

 ايران نادوکوتاهي در صدور به موقع حکم توسط  23.3

 بهمربوط حکم  وادادر مهلت مناسب تعيين شده توسط  ايران نادو، ههرگا

نمايد، را صادر ندر مورد پرونده خاص  مبارزه با دوپينگ تخلف از قوانين ارتکاب

                                                                                                                           
اجازه استيناف متقابل  CAS، قوانين 5266: اين شرط ضروری است زيرا از سال 660502. تفسير بند 52

برای ورزشکار هنگامي که يک سازمان مبارزه با دوپينگ پس از انقضای زمان ورزشکار درخواست 

 کند. کند، نداده است. اين بند دادرسي کامل برای طرفين را ممکن مي استيناف را ارائه مي
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تقاضای  تواند مي وادابه برائت از تخلف داده است، رأی  با تصور اينکه ايران نادو

شورای که  صورتي در .ارسال نمايد CASخود را مستقيماً به تجديد نظر 

مشخص کند که ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  CASدادرسي 

وده و بدارای حق در ارائه درخواست تجديد نظر  واداصورت گرفته است و 

الوکاله  وادا و حق یها هزينهبايد  ايران نادوورت ، در اين صدرست عمل کرده

 56.نمايد باز پرداخترا  است دنبال کردهرا  استيناف که واداوکيل 

 (TUEs) با معافيت مصرف درماني مرتبطاستيناف  23.4

آمده  202نه که در بند گو همان صرفاًحکام مربوط به معافيت مصرف درماني ا

 استيناف قرار گيرند.مورد  توانند مياست، 

 ابالغ احکام استيناف  23.1

ير ورزشکار يا شخص ديگر و سا بهاستيناف را رأی  بالفاصلهبايد  ايران نادو

 660506بند  طبقحق استيناف ی مبارزه با دوپينگ دارای ها سازمان

 .ارائه کند ،آمده است 6205در بند  طور که همان

 70تقاضای تجديد نظرزمان برای  23.6

  CAS نزدتقاضای تجديد نظر  23.6.2

                                                                                                                           
مديريت نتايج هر پرونده : با در نظر گرفتن شرايط متفاوت بررسي و فرايند 6606تفسير بند . 56

گيری و صدور  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ، امکان تعيين يک مهلت زماني ثابت جهت تصميم

را مطرح کند،  CAS مستقيماً درخواست تجديد نظر نزد وادا، پيش از اينکه ايران نادوحکم از سوی 

فرصت  ايران نادوت خواهد کرد و به مشور ايران نادوبا  واداوجود ندارد. پيش از انجام چنين کاری 

 صادر نشده است را ارائه دهد.رأی  دهد تا دليل آنکه هنوز مي

يا قوانين مبارزه با دوپينگ حکم فرما باشند، روزشمار  CAS: درصورتيکه قوانين 6602. تفسير بند 55

همين دليل تا شود. به  مهلت هر طرف برای استيناف تا زماني که حکم دريافت نشده باشد آغاز نمي

 وقتي که طرف رأی را دريافت نکرده باشد هيچگونه انقضايي برای ارسال درخواست استيناف وجود ندارد.
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روز از تاريخ  CAS، 56نزد طرح درخواست تجديدنظر  يزمان مهلت

صرف نظر خواهد بود. توسط طرف درخواست کننده استيناف رأی  دريافت

تقاضای در ارتباط با های زير  در مهلت توانند مي زير موارد، باال مطلباز 

 طرفي کهنه  ولي ،کنند اقدام استيناف دارای حق طرفتجديد نظر 

 :بوده شدهرأی  بهتقاضای تجديد نظر  موجب هايش پيگيری

از سازمان ين( حق دارند .، طرف )یأرروز از زمان ابالغ  62 ظرفالف( 

کپي بخواهند  هاختيار داشتمبارزه با دوپينگي که مديريت نتايج را در 

 ند؛ارسال ک راپرونده مربوط به تصميم کامل 

د، طرف وش دادهروز  62در مدت  درخواست ارسال کپي پرونده ب( اگر

روز  56 کند ميرا دريافت پرونده  که تاريخياز  پرونده کپي متقاضي

 ارائه دهد. CAS را بهتقاضای تجديد نظر فرصت دارد تا 

 به شرح وادا تجديد نظر توسط درخواست، مهلت صرف نظر از مطلب باال

 خواهد بود:زير 

استيناف دارای حق  ديگر طرفاز آخرين روزی که  پسروز  56الف( 

 خود را ارسال کند.تقاضای تجديد نظر  توانسته مي

را دريافت رأی  پرونده کامل مربوط به روزی که وادا از پسروز  56 ب(

 .کند مي

  660505بند  طبقاستيناف های  درخواست 23.6.0

روز از تاريخ  CAS ،56زماني طرح درخواست تجديدنظر نزد  مهلت

نظر  کننده استيناف خواهد بود. صرف توسط طرف درخواسترأی  دريافت

در ارتباط با تقاضای های زير  در مهلت توانند مياز مطلب باال، موارد زير 

تجديد نظر طرف دارای حق استيناف اقدام کنند، ولي نه طرفي که 

 :تنظر اسکه موضوع تجديد  شده ييأر صدورهايش موجب  پيگيری
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ين( حق دارند از سازمان .ی، طرف )أروز از زمان ابالغ ر 62الف( ظرف 

د کپي بخواهن هاختيار داشتمبارزه با دوپينگي که مديريت نتايج را در 

 کامل پرونده مربوط به تصميم را ارسال کند؛

روز داده شود، طرف  62ب( اگر درخواست ارسال کپي پرونده در مدت 

روز  56 کند ميمتقاضي کپي پرونده از تاريخي که پرونده را دريافت 

 ارائه دهد. CASفرصت دارد تا تقاضای تجديد نظر را به 

به  وادا تجديد نظر توسطصرف نظر از مطلب باال، مهلت درخواست 

 شرح زير خواهد بود:

روز پس از آخرين روزی که طرف ديگر دارای حق استيناف  56الف( 

 توانسته تقاضای تجديد نظر خود را ارسال کند. مي

را دريافت رأی  روز پس از روزی که وادا پرونده کامل مربوط به 56ب( 

 .کند مي

 رسانی   و اطالع رازداری .چهاردهمفصل 

 آتيپيکهای  های غيرطبيعي آزمايشگاهي و يافته مربوط به يافته اطالعات 24.2

 و ساير تخلفات اثبات شده از قوانين مبارزه با دوپينگ 

 به ورزشکار و يا اشخاص ديگر (ADRVتخلفات )ابالغ  24.2.2

به ورزشکاران و يا ديگر ادعا شده بر عليه آنها  (ADRVتخلفات )ابالغ 

 . شود ميانجام شرح داده شده، 62 و 5های  در فصل همانطور کهاشخاص 

محکوم شدن به تخلف هر زماني در حين مديريت نتايج تا در اگر 

(ADRV) ،بايد نبردپيش  را موضوعکه  بگيردتصميم   ايران نادو ،

ورزشکار يا شخص  )مشروط بر اينکه ورزشکار يا شخص ديگر را آگاه کند

 حال انجام آگاه شده باشند(. دراز مديريت نتايج  پيشاز ديگر 
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ی ملي مبارزه با دوپينگ، ها سازمان( به ADRV)تخلفات اعالم  24.2.0

 واداي و الملل بينهای  فدراسيون

به سازمان ملي مبارزه با دوپينگ  (ADRVتخلف )ابالغ اثبات 

متفاوت باشد،  ايران نادو که با يدر صورتورزشکار يا شخص ديگر، 

آمده، به  62و  5های  همانطور که در فصل واداي و الملل بينفدراسيون 

 .کنند ميطور همزمان با ابالغ به ورزشکار يا شخص ديگر عمل 

محکوم شدن به تخلف اگر در هر زماني در حين مديريت نتايج تا 

(ADRV) ،بايد پيگيری نکندتصميم گرفت که اين مسئله را  ايران نادو ،

مبارزه با دوپينگ با حق درخواست ی ها سازمانبه  660506طبق بند 

 اطالع دهد. )با ذکر داليل عدم پيگيری( تجديد نظر

 تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ی يهابالغ محتوای 24.2.3

باشد:  زيرابالغيه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بايد شامل موارد 

نام ورزشکار، کشور، رشته و ماده ورزشي، سطح رقابتي ورزشکار، نوع 

، گيری نمونه، تاريخ حين مسابقات يا خارج از مسابقات بوده گيری نمونه

نتايج آناليز آزمايشگاهي و ساير اطالعاتي که در گزارش آزمايشگاه از 

ريت ي مديالملل بينو استاندارد  ISTI گيری نمونهي الملل بيناستاندارد 

 .باشند مينتايج الزم 

تخلف و  موضوعبايد شامل  506بند غير از ( ADRV)تخلفات ابالغ 

 تخلف هم باشد.ادعای اساس 

 پرونده گزارش وضعيت 24.2.4

متولي ورزشکار يا شخص ديگر )در  سازمان ملي مبارزه با دوپينگ

وضعيت و نباشد(، بايد به صورت منظم آخرين  ايران نادوکه  صورتي

انجام  66يا  2، 5های هر گونه بازبيني يا اقداماتي که براساس فصول  يافته

 احرازبه  620606که طبق بند  تحقيقاتيبا موارد مرتبط جز ب را، شده
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به فدراسيون  شده،تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ منجر ن ارتکاب به

 الزم يا داليلبا ذکر بصورت کتبي  و فوراًگزارش نمايد  واداي و الملل بين

 .را ارائه نمايد شدن موضوعدرباره حل و فصل صادره رأی 

 رازداری 24.2.1

، (ADRV)کننده اطالعات مربوط به موارد تخلف  ی دريافتها سازمان

مجاز شمرده شده اقدام  6206مطابق آنچه در بند  ايران نادوتا زماني که 

 بجزدر اختيار افراد ديگری نبايد اين اطالعات را به اعالم عمومي نمايد، 

شامل کارکنان مسئول در کميته ملي ) مطلع شوند بايداشخاصي که 

 قرار دهند.المپيک، فدراسيون ملي و افراد تيم در ورزش تيمي( 

 از اطالعات محرمانه ايران نادومحافظت کارمند يا نماينده  24.2.6

های  يافتهاطالعات مربوط به  بايد تضمين کند که ايران نادو

 و ساير تخلفات آتيپيک، يافته های (AAFغيرطبيعي آزمايشگاهي )

(ADRV) اعالم  6206، تا زماني که اين اطالعات بر اساس بند اثبات شده

که  کندتضمين بايد  ايران نادو ماند. ، محرمانه باقي ميشوند ميعمو

های  شرکت، نمايندگان، مشاوران و نپيمانکارا(، موقتکارکنان )دائم يا 

محرمانه قرارداد و رعايت وظيفه رعايت مشمول  ،قرارداد اوطرف ثالث 

و  تحقيقاتبرای  مناسبي را يياجراالزام آور بودن هستند و اقدامات 

و يا غيرمجاز اطالعات محرمانه  نامناسبارد افشای مو ي باانضباط برخورد

 د داد.انجام خواه

خلفات مربوط به محروميت، تارزه با دوپينگ، ابالغ تخلف از قوانين مب 24.0

 ها تعليق موقت و درخواست پرونده

آراء تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ يا  صادر شده برای رأی 24.0.2

بندهای  منطبق باتعليق موقت  محروميت ياعدم رعايت ط با تخلفات مرتب
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دالئل  دربردارندهبايد  6602 يا 6206206 ،6205، 6202، 6202 ،205، 502

، صدق کند، چنانچه از جمله اينکه ،باشد  ميچنين حکصدور کاملي برای 

 صورتي نشده است. در صادر مجازات ممکنحداکثر  علت اينکه چراتوجيه 

 ای خالصهبايد  ايران نادوبه زبان انگليسي يا فرانسه نباشد،  صادرهرأی  که

های انگليسي يا فرانسه  به زبانرا آن  کننده به همراه دالئل حمايترأی  از

 د.کنتهيه 

رأی  که حق استيناف نسبت به يسازمان مبارزه با دوپينگ 24.0.0

، یأرروز از دريافت  62ظرف  تواند ميدارد،  620506بند  را مطابقدريافتي 

 را درخواست نمايد.رأی  يک نسخه از کل پرونده مربوط بهداشتن 

 اعالم عمومي 24.3

به ي مديريت نتايج الملل بينرساني براساس استاندارد  اطالعپس از  24.3.2

به  620605مطابق با بند  رساني اطالع وورزشکاران يا اشخاص ديگر 

 ص ديگری کهشخيا  ورزشکار هرهويت ، ی مبارزه با دوپينگها سازمان

، مواد يا را دريافت کرده از قوانين مبارزه با دوپينگبالقوه تخلف  ابالغيه

اينکه  ، ماهيت تخلفي که مرتکب شده واستفاده شده ممنوعه های روش

 تواند مي ،هست يا نهتعليق موقت  معرض ورزشکار يا شخص ديگر درآيا 

 برسد.بطور علني افشا و به اطالع عموم 

 بقاطمناف استي شورای روز از زماني که 52ظرف مدت حداکثر  24.3.0

که  صورتي دريا  ،خود را صادر کرده قطعيرأی  660505يا  660506بندهای 

صرف  دادرسي از حق خود برای برگزاری جلسه  2براساس فصل ورزشکار 

تخلف از قوانين به يا در موعد مقرر نسبت به ادعای ارتکاب  ،نظر کرده باشد

حل و  6202موضوع براساس بند يا  ده باشد،کرن اقداميمبارزه با دوپينگ 

 توبيخ کتبيمحروميت يا  دوره جديدی ازمبني بر رأی  ، يافصل شده باشد
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روش برخورد متداول  بايد  ايران نادوصادر شده باشد،  6206206مطابق بند 

موضوع مبارزه با دوپينگ، شامل رشته ورزشي، نوع تخلف از قوانين مبارزه  با

شخص ديگری که مرتکب تخلف شده، نوع ماده  اورزشکار يبا دوپينگ، نام 

درصورت وجود( ای که استفاده شده است و ) منوعهممنوعه يا روش م

بعالوه  برساند.بطور علني افشا و به اطالع عموم پيامدهای اعمال شده را 

 (ADRVتخلفات ) دربارهاستيناف  شورایرأی  روز 52طي بايد  ايران نادو

 شرح داده شده را بطور علني افشا و به اطالع که در باال مواردی را، شامل

 56عموم برساند.

 660505 يا 660506طبق بند  شورای استينافرأی  آنکهپس از  24.3.3

 در صورتي که ياکرد  تأييدرا تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ به ارتکاب 

صرف نظر شده باشد، يا در يک دادرسي براساس  استيناف درخواست از

در موعد مقرر شده باشد، يا  صرف نظرکه از دادرسي  يا درصورتي 2فصل 

يا اعتراض نشده باشد،  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگادعای ارتکاب  به

 تواند مي ايران نادو شده باشد، حل و فصل 6202موضوع براساس بند 

بصورت موضوع درباره  به اطالع عموم رسانده وچنين تصميم يا حکمي را 

 .نظر دهد علني

 ، مشخص گرددای در هر پرونده پس از دادرسي يا استيناف وقتي 24.3.4

ورزشکار يا شخص ديگر، مرتکب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  که

بطور  تواند مي ييأاستيناف برای چنين ر درخواست موضوعنشده است، 

جز مربوط به آن بهای  يتعو واقرأی  عمومي افشا شود. با اين وجود، خود

                                                                                                                           
، منجر به نقض ساير 620605: در صورتيکه انجام اعالن عمومي مطابق بند 620605تفسير بند . 56

به تلقي عدم رعايت قوانين  ايران نادوقوانين اجرايي گردد، در اينصورت قصور عدم اعالن عمومي 

ي محافظت از اطالعات شخصي و خصوصي تصريح الملل بيناستاندارد  206کد، همانطور که در بند 

 شده است، نخواهد شد.
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 تواند مين، مربوط به او بودهرأی  که یبا رضايت ورزشکار يا شخص ديگر

نسبت به های معقول  با روش تواند مي ايران نادو بطور علني فاش شود.

 تواند ميو در صورت کسب رضايت، آن حکم  فرد اقدام کندرضايت  کسب

 کردهيد أيورزشکار يا شخص ديگر ت به شکلي کهال يا بطور تمام و کم

 .گرددبطور علني فاش 

قراردادن اطالعات الزم بر روی به شکل  حداقل يدبا انتشار اخبار 24.3.1

دوره  تر ازيک ماه بيش و باقي گذاردن آنها به مدت ايران نادووب سايت 

پس از انقضای  .انجام شود محروميت شود يا در سراسر دوره محروميت

 برداشته خواهد شد.مشخص شده، خبر مربوطه بالفاصله 

، هيچ 620606و  620606به استثنای موارد ارائه شده در بندهای  24.3.6

ی مبارزه با دوپينگ، فدراسيون ملي يا آزمايشگاه های ها سازمانيک از 

، نبايد بطور علني در مشابهي، يا اعضای رسمي آنها يا هر هيئت وادامعتبر 

توصيف  طور که با هماندر حال بررسي ) خاص در هر پرونده حقايقمورد 

ظرات نبجز در پاسخ به اظهار نظر کنند،  (علم در تقابل استکلي فرآيند و 

 ی از بينورزشکار يا شخص ديگرعمومي يا اطالعات فراهم شده توسط 

 .گان ايشان نسبت داده شده استايندنم

در مواردی که  620605افشای اجباری اطالعات به عموم طبق بند  24.3.7

سن  زيرورزشکار يا شخص متهم به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ 

 الزامي نيست. ،باشد Recreationalيا ورزشکار  Protectedقانوني، شخص 

يا  Protected، زير سن قانوني افراد در موردهرگونه افشای اختياری اطالعات 

 . انجام شودمتناسب با حقايق و شرايط پرونده بايد  Recreationalورزشکار 

 گزارش آماری 24.4

های کنترل  از فعاليت کلي بايد حداقل ساالنه يک گزارش آماری  ايران نادو
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ارسال  واداو يک نسخه از آن را به  ينگ خود را به طور علني منتشر نمايددوپ

مورد  اني کههايي شامل نام ورزشکار تواند گزارش مي ايران نادوهمچنين . کند

 منتشر نمايد.آنها را  گيری نمونهتاريخ و  قرارگرفتند آزمايش

  رعايت استانداردهابر پايگاه اطالعاتي کنترل دوپينگ و نظارت  24.1

از  مؤثرتضمين استفاده رعايت استانداردها بر  وادا ينقش نظارتبرای آنکه 

کنترل دوپينگ در بين مرتبط با اطالعات  به اشتراک گذاشتنمنابع و در 

اطالعات مرتبط با کنترل بايد  ايران نادوی مبارزه با دوپينگ، ها سازمان

 :گزارش کند وادابه  ADAMS خود شامل موارد زير را از طريق دوپينگ

 ي الملل بينورزشکاران سطح ملي و ولوژيک الف( اطالعات پاسپورت بي

 هستند. RTPورزشکاراني که در ليست شامل  Whereaboutsاطالعات ب( 

 (TUE)درماني ج( احکام مربوط به معافيت مصرف 

 د( احکام مديريت نتايج

 است.آمده  مربوطهي الملل بينهای مطابق با آنچه در استاندارد

، ها گيری نمونهيع توزهماهنگ  ريزی ه منظور تسهيل برنامهب 24.1.2

توسط  ،گيری نمونهدر  غيرضروریهای  یکار جلوگيری از دوباره

اينکه  اطمينان ازگ و به منظور های مختلف مبارزه با دوپين سازمان

موظف  ايران نادوروز باشند،  ای پاسپورت بيولوژيکي ورزشکار به ه پرونده

های  کردن فرم ثبترا با از مسابقات  و خارج حينهای  گيری نمونهاست 

در  ماني تعيين شدهالزامات و جدول ز طبق ADAMSکنترل دوپينگ در 

 گزارش کند. وادا، به ISTI گيری نمونهي الملل بيناستاندارد 

های  معافيتبر  وادابه منظور تسهيل حق استيناف و نظارت  24.1.0

احکام ، TUEهای  کليه درخواست بايد ايران نادو، (TUEs) مصرف دارويي

الزامات و  مطابقرا  دارو تجويزکننده بر نياز به  داللتو مستندات 
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 د.گزارش کن ADAMSدر سايت  ISTUE بندی زمان

مديريت نتايج،  بر واداق استيناف و نظارت به منظور تسهيل ح 24.1.3

بندی شده در استاندارد  الزامات و زمانمطابق اطالعات زير را  بايد ايران نادو

: )الف( کندگزارش  ADAMSدر سايت مديريت نتايج  يالملل بين

های  يافته وط بهو احکام مرب (ADRVتخلفات )های مربوط به  ابالغيه

ساير  اها و احکام مرتبط ب ؛ )ب( ابالغيه(AAFغيرطبيعي آزمايشگاهي )

؛ )ج( (AAFهای غيرطبيعي آزمايشگاهي ) يافته بغير از (ADRV) تخلفات

Whereabouts failureيا  رفع، يي مبني بر صدورأر ؛ و )د( هرگونه

 تعليق موقت.مجدد بازگرداندن 

مطابق و مناسب ه در اين فصل در صورت اطالعات شرح داده شد 24.1.4

دوپينگ ورزشکار، سازمان ملي مبارزه با  قابل تعميم بهقوانين  بودن با

که ی مبارزه با دوپينگ ها سازمان هري و الملل بينورزشکار و فدراسيون 

 .بودخواهند  استفادهقابل  کند گيری نمونهورزشکار بتواند از 

 محرمانه بودن اطالعات 24.6

 را ورزشکاران و ساير اشخاصاطالعات شخصي  تواند مي ايران نادو 24.6.2

، طبق کدمبارزه با دوپينگ های  فعاليت برای هدايتدر صورت نياز 

ي حفاظت از الملل بيندارد استان شامل ويژه)ب يالملل بينهای دارداستان

قوانين مبارزه با اين مجموعه (، اطالعات محرمانه و خصوصي اشخاص

  ، ذخيره، تهيه يا افشا نمايد.آوری جمع ،قانون مربوطه با رعايتدوپينگ و 

 بايد: ايران نادوبدون محدوديت در موارد مذکور،  24.6.0

اساس زمينه قانوني معتبر مورد بررسي برتنها العات شخصي را الف( اط

 قرار دهد.

او را شامل  قوانين مبارزه با دوپينگکه  يکننده يا شخص هر شرکتب( 
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ي الملل بينای مطابق با قوانين اجرايي و استاندارد  به شيوه را شود مي

ممکن که  آگاه کند، خصوصي افراد محافظت از اطالعات شخصي و

هدف اجرای قوانين مبارزه با دوپينگ با  ايشاناطالعات شخصي است 

 .دو ساير اشخاص مورد بررسي قرار گير ايران نادو توسط

 ثالث شرکتثالث )از جمله نماينده  عواملهر يک از  ج( تضمين کند
کننده يا  اطالعات شخصي شرکت ايران نادو( که ستاد طرف قرارداد

اد و بواسطه قراردگذارد  با آنها به اشتراک ميرا  یشخص ديگر

 حريم خصوصيحفاظت از محرمانه بودن و  از نظرمناسب  های روش

 .مورد کنترل هستند اطالعاتي چنين

 اجرای احکام .فصل پانزدهم

 امضاء کننده مبارزه با دوپينگی ها سازمان توسط صادر شده احکام 21.2

 الزام آور هستند ، خودبخود برای همه کشورهای عضوکد تعهد به

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ توسط يک  برایحکمي که  21.2.2

)مطابق بند شورای استيناف ، پيمان متعهد سازمان مبارزه با دوپينگ

طرفين دادرسي، رساني به  پس از اطالع شود ميصادر  CAS( يا کد 660505

و هر  ايران نادو يعني هايي فرای طرفين پرونده گروهبرای خودبخود 

کننده  امضاءو در هر کشور هر رشته ورزشي  برای ،فدراسيون ملي در ايران

 خواهد بود:الزام آور اتي که در زير آمده است، تأثيربا  ،تعهد به کد

توسط هر تعليق موقت مبني بر اعمال ي هر تصميم يا حکم 21.2.2.2

پس از آنکه دادرسي موقت الذکر صادره شود ) های فوق يک از هيئت

از و يا  هديگر تعليق موقت را پذيرفتا شخص يا ورزشکار ي شدهانجام 

 يا تجديد نظر سريع ، دادرسيکردهحق دادرسي موقت صرف نظر 
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( بصورت خودکار انجام شده باشد 50206براساس بند  توصيه شده

مطابق با ) از مشارکتتعليق موقت  ندر حيورزشکار يا شخص ديگر را 

زير نظر های ورزشي  آمده است( در تمامي رشته 6206206آنچه در بند 

 .کند ميمنع  پيمان کنندگانامضاءهر يک از 

دوره ای از محروميت  مبني بر اعمالهر تصميم يا حکمي  21.2.2.0

پس از آنکه )های فوق الذکر صادره شود  توسط هر يک از هيئت
ه باشد( بصورت خودکار يا از آن صرف نظر شد شدهدادرسي انجام 

دوره محروميت از مشارکت )مطابق  نحيدر ورزشکار يا شخص ديگر را 
آمده است( در تمامي رشته های ورزشي زير  6206206با آنچه در بند 
 .کند ميمنع  پيمان کنندگانامضاءنظر هر يک از 

های  هر يک از هيئت توسطهر تصميم يا حکم صادره  21.2.2.3

پذيرفته باشد،  را مبارزه با دوپينگ تخلف از قوانين کهالذکر  فوق

 .شود ميمعتبر شناخته  متعهدينکليه توسط  بصورت خودکار

يک ن نتايج ه شدمردود شمرد هر تصميم يا حکمي مبني بر 21.2.2.4

نتايج بدست  تمامبصورت خودکار،  62062بند  دوره مشخص، طبق

کنندگان امضاءمسئوليت هر يک از  هدر حوزدر آن دوره مشخص آمده 

 .کند مي اعتبار بيرا  امضاءپيمان 

حکم  620606مطابق با بند بايد ايران  و هر فدراسيون ملي ايران نادو 21.2.0

 ايران نادوتاريخي که از بدون هيچگونه اقدام اضافي، صادره و اثرات آن را 

 ADAMS مدر سيستيا تاريخي که حکم را دريافت نموده ابالغيه واقعي حکم 

 و اجرا نمايد. شناختهبه رسميت  هر کدام زودتر باشد، ،گيرد ميقرار 

سازمان مبارزه با دوپينگ،  توسطه شد هر تصميم يا حکم صادر 21.2.3

بايد بدون  مبني بر تعليق، يا لغو پيامدها CASيا  شورای استيناف

هر فدراسيون ملي در ايران، از و ، ايران نادو هيچگونه اقدام اضافي توسط
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ابالغيه واقعي حکم را دريافت نموده يا تاريخي که  ايران نادوتاريخي که 

، هر کدام زودتر باشد، به رسميت گيرد ميقرار  ADAMS مدر سيستحکم 

 شناخته و اجرا نمايد.

تخلف از قوانين  حکم 620606بند بدون در نظر گرفتن شرايط  21.2.4

حين  (MEO) مسابقات بزرگ برگزارکنندهمبارزه با دوپينگي که توسط 

های  يا فدراسيون ايران نادوبرای سريع صادر شده،  فرآيندیيک رويداد با 

برگزارکننده مسابقات بزرگ مگر اينکه قوانين  نيستآور  ملي ايران الزام

را  (غيرفوری) عادیفرصتي در جهت درخواست تجديدنظر تحت مراحل 

 52.برای ورزشکار يا شخص ديگر در نظر گرفته باشد

 ی مبارزه با دوپينگها سازمان صادر شده توسط ساير احکاماجرای  21.0

ساير  ي کردنرايجهت اج تواند ميو هر فدراسيون ملي در ايران  ايران نادو

که  يی مبارزه با دوپينگها سازمانتوسط شده  صادراحکام مبارزه با دوپينگ 

نيامده است، مانند تعليق موقت پيش از دادرسي موقت يا  620606در بند 

 52گيری نمايد. پذيرش توسط ورزشکار يا شخص ديگر، تصميم

                                                                                                                           
)سازمان برگزارکننده مسابقات  MEOکه قوانين  : به عنوان مثال، درصورتي620602تفسير بند . 52

 appealيا  CASب درخواست تجديدنظر سريع به بزرگ( به ورزشکار يا شخص ديگر امکان انتخا

CAS  طي فرايند عادیCAS  را بدهد، تصميم يا حکم نهايي يا داوری توسط سازمان برگزارکننده

مسابقات بزرگ برای ساير امضاکنندگان بدون توجه به اينکه ورزشکار يا شخص ديگر گزينه 

 د بود.آور خواه درخواست سريع را انتخاب نموده يا خير، الزام

 6206: احکام صادره توسط سازمان مبارزه با دوپينگ طبق بند 6205و  6206تفسير بندهای . 52

بصورت خودکار توسط ساير امضاکنندگان بدون نياز به هرگونه تصميم يا اقدامي فراتر از سوی 

تصميم  که يک سازمان ملي مبارزه با دوپينگ . به عنوان مثال، هنگاميشوند ميامضاکنندگان، اجرا 

المللي  گيرد، آن حکم بصورت خودکار در سطح فدراسيون بين به تعليق موقت يک ورزشکار مي

همان حکمي است که توسط سازمان ملي مبارزه با رأی  سازی، گردد. جهت شفاف اجرايي مي

 المللي صادر شود. از اين رو، ديگری توسط فدراسيون بينرأی  دوپينگ صادر گرديده، قرار نيست
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 باشد مين متعهدين ازهيئتي که  صادر شده توسطاجرای احکام  21.3

حکم صادر شده توسط هيئتي که جزو که  متوجه شود ايران نادوچنانچه 

رزه با در حوزه اختيارات و قوانين مباصادره حکم نيست ولي  کداين  متعهدين

صورت آن حکم  ندر ايباشد،  شده صادردوپينگ آن هيئت مطابق با کد وادا 

 52.اجرايي و عملي شودايران و هر فدراسيون ملي در   ايران نادو بايد توسط

 ها قانون محدودیت .فصل شانزدهم
هيچ اقدامي در رابطه با تخلف از قوانين  بر عليه ورزشکار يا شخص ديگر

 ،آمده است 5در فصل  کهطورهمانآغاز شود مگر  تواند مين مبارزه با دوپينگ

مطلع  تخلف اتهام فرد از ،مورد ادعاسال از تاريخ وقوع تخلف  62مدت  ظرف

 شده باشد. انجام به وی تالش کافي برای اطالع رسانييا  شده باشد

                                                                                                                           
ًبايد ادعای خود را  ورزشکاری که ادعا دارد تعليق موقت به نادرستي برای وی صادر گرديده، صرفا

های مبارزه با  در مقابل سازمان ملي مبارزه با دوپينگ اثبات کند. اجرای احکام صادره از سازمان

ا حکمي منوط به اختيار هر يک از امضاکنندگان است. اجرای هر تصميم ي 6205دوپينگ طبق بند 

بطور جداگانه از هر درخواست تجديدنظر اصلي قابل  6205يا  6206از طرف امضاکنندگان طبق بند 

های مبارزه با دوپينگ توسط بند  نزد ساير سازمان TUEباشد. ميزان اعتبار احکام  تجديدنظر نمي

 شود. المللي معافيت مصرف درماني تعيين مي و استاندارد بين 202

تي که کد را نپذيرفته است، در ئکه حکم صادر شده توسط هي : در صورتي6206تفسير بند . 52

برخي جوانب مطابق با رعايت کد و در برخي موارد مغاير آن باشد، امضاکنندگان بايد تالش نمايند 

تا حکم را هماهنگ با اصول کد بکار ببندند. به عنوان مثال، اگر در يک فرايند مطابق با کد، يکي از 

دليل وجود ماده ممنوعه ه ين به کد، اتهام ارتکاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بغيرمتعهد

تر از دوره محروميت توصيه شده  در بدن ورزشکار را وارد کرده، اما دوره محروميت اعمال شده کوتاه

را به رسميت در کد باشد، بنابراين تمامي امضاکنندگان بايد يافته تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ 

تر  بشناسند و سازمان ملي مبارزه با دوپينگ ورزشکار بايد جهت تعيين اينکه آيا دوره طوالني

يک دادرسي انجام دهد. اجرا يا  2محروميت طبق توصيه کد بايد حکم شود يا خير، مطابق فصل 

تجديد  قابل 66براساس فصل  6206عدم اجرای يک حکم توسط هر يک از امضاکنندگان، طبق بند 

 نظر است.
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 آموزش   .فصل هفدهم
ي الملل بينو استاندارد  کد 6205الزامات بند  یراستا دربايد  يران نادوا

 .اقدام کندريزی، اجرا، ارزيابي و ترويج آموزش  برنامه نسبت به ،آموزش

 های ملی   های فدراسیون وظایف و مسئولیت سایر .فصل هجدهم

، استانداردهای کدهای ملي ايران و اعضای آنها بايد  کليه فدراسيون 21.2

ها،  در سياست بايدو  را رعايت کنندي، و قوانين مبارزه با دوپينگ الملل بين

اختيار و  به رسميت شناختنالزم جهت  اقداماتی خود، ها برنامهقوانين و 

 تقويتبرای اجرای برنامه ملي مبارزه با دوپينگ ايران و  ايران نادومسئوليت 

شکاران و با ورز هدر رابط( گيری نمونهاز جمله انجام با دوپينگ ) قوانين مبارزه

را بطور مستقيم ايران نادو  مبارزه با دوپينگ اتساير اشخاص در حوزه اختيار

حوزه قوانين مبارزه با بخش قوانين ) مجموعه اينکه در مقدمه به  طور همان

 ( اشاره شده است، منظور نمايند.دوپينگ

ی ملي مبارزه با ها برنامههر فدراسيون ملي ايران بايد ذات و شرايط  21.0

دريافت  شرطپيش زه با دوپينگ را به عنوان دوپينگ ايران و قوانين مبار

ها از دولت ايران و/يا کميته ملي المپيک ايران  حمايت مالي و يا ساير کمک

 55پذيرفته و از آنها پيروی نمايد.

قوانين مبارزه با دوپينگ را اين مجموعه هر فدراسيون ملي ايران بايد  21.3

                                                                                                                           
بايد با همکاری متقابل دولت و کميته ملي المپيک، اطمينان يابد  ايران نادو: 6205تفسير بند . 55

و پذيرش و اجرای قوانين مبارزه با دوپينگ توسط  ايران نادوکه به رسميت شناخته شدن 

ها از  ساير کمکهای مالي و/يا  های ملي شرط و پيش شرطي برای پرداخت هرگونه کمک فدراسيون

 .استدولت و/يا کميته ملي المپيک به فدراسيون ملي 
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به خود اسناد، اساسنامه و/يا قوانين  آنها در بهمطالب يا با رجوع  اًمستقيم

که اعضای ، قوانيني بگنجاند آن فدراسيون عنوان بخشي از قوانين ورزشي

 ، آن قوانينخود فدراسيون ملي بتواند به رعايت آنها باشند وفدراسيون ملزم 

 اختيار مبارزه با دوپينگ در حيطه رابطه با ورزشکاران و ساير اشخاصدر را 

 .نمايدجرا اال الزم خود

گنجاندن و  وپينگقوانين مبارزه با د تصويببا های ملي  فدراسيون 21.4

ايران با  عملکردحوزه خود، بايد در اين  حاکم برآنها در اسناد و قوانين 

بايد احکام صادر شده آنها همچنين  همکاری و از آن حمايت کنند. نادو

، از جمله احکام مربوط به اعمال با قوانين مبارزه با دوپينگ مطابق

از آن پيروی به رسميت شناخته،   راافراد تحت اختيار  ريممجازات و تح

 کنند. کرده و اجرا

، رعايت کدبرای  ات الزمبايد اقدامهای ملي ايران  کليه فدراسيون 21.1

انجام  و را اجباری دانسته ي و قوانين مبارزه با دوپينگالملل بيناستانداردهای 

 دهند از جمله:

ي خود الملل بينفدراسيون  مستدلتنها تحت اختيار  گيری نمونهانجام ( 6

آوری گردبرای  گيری نمونهجع ايا ساير مر ايران نادواستفاده از  و

 و بررسي. گيری نمونهي الملل بينها مطابق با استاندارد  نمونه

و کمک  کد 20506با بند  مطابق ايران نادو( به رسميت شناختن اختيار 5

آن برای  گيری نمونهاجرای برنامه ملي  برای ايران نادوکردن متناسب 

 .رشته

شده با استفاده از يک  آوری جمعهای  نمونه همه تجزيه و تحليل( 6

 ؛206مطابق با بند  واداشده  تأييد ياآزمايشگاه معتبر 
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کشف شده تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  های پرونده( تضمين اينکه 2

 شورای دادرسيهای ملي توسط يک  در سطح ملي از سوی فدراسيون

ي مديريت الملل بينو استاندارد  206مطابق با بند  اتيمستقل عملي

 .شوند مينتايج قضاوت و داوری 

های ملي بايد قوانيني را وضع کنند تا تمامي  کليه فدراسيون 21.6

يافته از  ورزشکاراني که برای شرکت در يک مسابقه يا فعاليت مجاز يا سازمان

و همه  شوند ميی عضو آن آماده ها سازمانسوی فدراسيون ملي يا يکي از 

مرتبط با چنين ورزشکاراني را ملزم نمايد تا موافقت و  نپشتيباکارکنان 

پايبندی خود به پيروی از قوانين مبارزه با دوپينگ و پذيرش اختيار مديريت 

نتايج سازمان مبارزه با دوپينگ مطابق با کد را به عنوان پيش شرط مشارکت 

 در ورزش ابراز نمايند.

عات دال بر بروز تخلف از های ملي بايد هرگونه اطال کليه فدراسيون 21.7

و فدراسيون  ايران نادوآن را به  ه با دوپينگ يا اطالعات مرتبط باقوانين مبارز

ي خود گزارش کنند و با هر سازمان مبارزه با دوپينگ دارای اختيار الملل بين

 انجام تحقيقات در زمينه دوپينگ و تحقيقات مرتبط همکاری نمايند.

ملي بايد قوانين انضباطي مناسبي را بکار گيرند تا های  کليه فدراسيون 21.1

های ممنوعه  کارکنان پشتيباني که بدون توجيه معتبر از مواد ممنوعه يا روش

نتوانند بعنوان پشتيبان ورزشکار در کنار ورزشکاران تحت  کنند مياستفاده 

 يا فدراسيون ملي فعاليت کنند. ايران نادواختيار 

های ملي بايد آموزش مبارزه با دوپينگ را با هماهنگي  کليه فدراسيون 21.1

 اجرا کنند. ايران نادو
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 ایران نادوهای  وظایف و مسئولیت دیگر .فصل نوزدهم

بارزه با دوپينگ ی ملي مها سازمانهای  عالوه بر وظايف و مسئوليت 21.2

بايد گزارشي از رعايت الزامات  ايران نادوکد،  5202بند شرح داده شده در 

ه ئکد، را به وادا ارا 520605ي مطابق با بند الملل بينکد و استانداردهای 

 دهد.

)و  ايران نادومورين و کارکنان أتمامي اعضای هيئت رئيسه، مديران، م 21.0

(، که در هر بخش از کنترل شرکت ثالث طرف قراردادافراد منصوب به 

 5202062دوپينگ دخالت دارند، بايد بر اساس قانون اجرايي، مطابق با بند 

کد، به عنوان اشخاصي که طبق کد مسئول مستقيم اقدام و هر سوء رفتار 

آگاهانه خود هستند، فرم موافقت و پايبندی به اين مجموعه قوانين مبارزه با 

 نمايند. امضاءدوپينگ را 

کد، هر يک از کارکنان  5202066بر اساس قانون اجرايي، مطابق با بند  21.3

ی رسمي آموزش مبارزه ها برنامهکه در کنترل دوپينگ )به غير از  ايران نادو

ايران ارائه شده از سوی  هبيانيبا دوپينگ يا توانبخشي( دخالت دارند بايد 

کننده اينکه در تعليق موقت يا مشمول يک دوره محروميت تأييد، نادو

مرتکب اقدام  از روی آگاهيسال گذشته به طور مستقيم يا  2نيستند و ظرف 

اند و قوانين کد برای اين  منجر به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ نشده

 نمايند. امضاءاشخاص قابل اجرا است را 

 های ورزشکاران وظایف و مسئولیت دیگر .فصل بیستم

 کافي و پيروی از اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ. داشتن آگاهي 02.2
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 52برای ارايه نمونه در هر زماندر دسترس بودن و آمادگي  02.0

قبول مسئوليت، در زمينه مبارزه با دوپينگ، در برابر هر آنچه  02.3

 کند. خورند يا استفاده مي مي

های  پزشکي از اجبار به عدم مصرف داروها و روشمطلع نمودن پرسنل  02.4

ممنوعه )توسط ورزشکار( و قبول مسئوليت حصول اطمينان از آنکه درمان 

 ، قوانين مبارزه با دوپينگ را نقض نکند.شود ميکه برای ايشان انجام  پزشکي

ي مربوطه از هر گونه الملل بينو فدراسيون  ايران نادومطلع نمودن  02.1

 62حکمي که بخاطر اتهام تخلف ورزشکار از قوانين مبارزه با دوپينگ در 

 صادر شده باشد. تي غيرمتعهد به کدئهيسال گذشته توسط 

ی مبارزه با دوپينگي که تحقيقات درباره تخلفات ها سازمانهمکاری با  02.6

 از قوانين مبارزه با دوپينگ را در دست اجرا دارند.

ی مبارزه با دوپينگ ها سازماندم همکاری کامل ورزشکار در تحقيقاتي که ع

، طبق دهند ميجهت بررسي تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ انجام 

به متهم شدن ورزشکار به سوء  تواند مي ايران نادوقوانين کميته انضباطي 

 رفتار منجر شود.

، فدراسيون ملي يا هر نادوايران ورزشکار بايد در پاسخ به درخواست  02.7

سازمان ديگر مبارزه با دوپينگ دارای مسئوليت و اختيار نسبت به ورزشکار، 

                                                                                                                           
: با احترام به حقوق بشر و حريم خصوصي ورزشکار، گاهي مالحظات قانوني 5205تفسير بند . 52

ها در اواخر شب يا صبح زود انجام شود. به عنوان  گيری کند که نمونه مبارزه با دوپينگ ايجاب مي

کنند  را در اين ساعات استفاده مي EPOي از ورزشکاران دوزهای پايين مثال مشخص شده که برخ

 که تا صبح ديگر قابل کشف نخواهد بود.
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 اطالعات هويتي پرسنل پشتيبان خود را ارائه کنند.

آميز ورزشکار نسبت به يک مقام رسمي کنترل دوپينگ يا  رفتار توهين 02.1

شخص ديگری که در کنترل دوپينگ دخالت دارد، حتي اگر مصداق 

Tampering  به متهم  تواند مي ايران نادونباشد، طبق قوانين کميته انضباطي

 شدن ورزشکار به سوء رفتار منجر شود.

کارکنمان  همای   وظمایف و مسمئولیت   دیگمر  .ویکمم  فصل بیست

 پشتیبان ورزشکار

 کافي و پيروی از اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ. داشتن آگاهي 02.2

 از ورزشکاران. گيری نمونههمکاری با برنامه  02.0

های ورزشکار برای پيشبرد  خود بر رفتار و ارزش تأثيراستفاده از نفوذ و  02.3

 های مبارزه با دوپينگ و تقويت نگرش و انگيزه

ي مربوطه از هر گونه حکمي الملل بينو فدراسيون  ايران نادومطلع کردن  02.4

سال گذشته توسط  62که بخاطر اتهام تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در 

 برای ايشان صادر شده باشد. تي غيرمتعهد به کدئهي

ی مبارزه با دوپينگي که تحقيقات درباره تخلفات ها سازمانهمکاری با  02.1

 از قوانين مبارزه با دوپينگ را در دست اجرا دارند.

ی مبارزه با ها سازمانعدم همکاری کامل پرسنل پشتيبان در تحقيقاتي که 

، طبق دهند ميدوپينگ جهت بررسي تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ انجام 

 به متهم شدن به سوء رفتار منجر شود. تواند مي ايران نادوقوانين کميته انضباطي 
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های  کارکنان پشتيبان ورزشکار نبايد بدون توجيه معتبر مواد يا روش 02.6

 ممنوعه را در اختيار داشته يا مصرف نمايند.

هرگونه مصرف يا همراه داشتن مواد ممنوعه طبق قوانين کميته انضباطي 

 ار منجر شود.به سوء رفتفرد به متهم شدن  تواند مي ايران نادو

آميز کارکنان پشتيبان ورزشکار نسبت به يک مقام رسمي  رفتار توهين 02.7

کنترل دوپينگ يا شخص ديگری که در کنترل دوپينگ دخالت دارد، حتي 

 ايران نادونباشد، طبق قوانين کميته انضباطي  Tamperingاگر مصداق 

 شود.يبان ورزشکار به سوء رفتار منجر به متهم شدن کارکنان پشت تواند مي

 های اشخاص مشمول ئولیتوظایف و مس دیگر .ودوم فصل بیست

 قوانین مبارزه با دوپینگ

 کافي و پيروی از اين مجموعه قوانين مبارزه با دوپينگ. داشتن آگاهي 00.2

ي مربوطه از هر گونه الملل بينو فدراسيون  ايران نادومطلع کردن  00.0

سال گذشته  62حکمي که بخاطر اتهام تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در 

 برای ايشان صادر شده باشد. تي غيرمتعهد به کدئهيتوسط 

ی مبارزه با دوپينگي که تحقيقات درباره تخلفات ها سازمانهمکاری با  00.3

 دارند.از قوانين مبارزه با دوپينگ را در دست اجرا 

ی مبارزه با ها سازماندر تحقيقاتي که  عدم همکاری کامل اين اشخاص

، دهند ميدوپينگ جهت بررسي تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ انجام 

به سوء فرد به متهم شدن  تواند مي ايران نادوطبق قوانين کميته انضباطي 

 رفتار منجر شود.
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های ممنوعه را در  مواد يا روش اين اشخاص نبايد بدون توجيه معتبر 00.4

 اختيار داشته يا مصرف نمايند.

آميز اين اشخاص نسبت به يک مقام رسمي کنترل  رفتار توهين 00.1

دوپينگ يا شخص ديگری که در کنترل دوپينگ دخالت دارد، حتي اگر 

 تواند مي ايران نادونباشد، طبق قوانين کميته انضباطي  Tamperingمصداق 

 کارکنان پشتيبان ورزشکار به سوء رفتار منجر شود. به متهم شدن

 کدتفسیر  .وسوم فصل بیست

ليسي و زبان انگ 5و به  شود مينگهداری  واداتوسط  کدمتن رسمي  03.2

صورت هرگونه اختالف يا تناقض بين متن گردد. در فرانسه منتشر مي

 خواهد بود.مالک متن انگليسي ، انگليسي و فرانسه

ارائه  کدبرای درک بهتر و تفسير  ،کدمختلف  هایبندتوضيحات  03.0

 .شود مي

گيرد  مي، مورد تفسير قرار مستقل و خودمختار يمتنبه عنوان  کداين  03.3

 .کند ميرجوع ن ها يا دولت متعهدين لوايحيا موجود قوانين و به 

تنها جهت  کد و بندهای مختلف های برای بخش بکار رفتهعناوين  03.4

 گرفته شوند ردر نظ کد اساسبه عنوان بخشي از نبايد  و باشند ميسهولت کار 

 بگذارند. تأثير شود ميمقرراتي که به آنها اشاره بندها و  متن بر يا به هر طريقي

، استفاده شده باشد روز از واژه يالملل بينيا استاندارد  کددر  ههر گا 03.1

 . گردد مشخص ی متفاوتمنظوراست مگر اينکه روزهای تقويمي منظور 
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توسط  کدپيش از تاريخ پذيرش و اجرای تخلفاتي که  برای کدقوانين  03.6

به منظور تعيين  ،با اين حال .کند ميصدق ن ،باشد اعالم شده متعهد

 ،برای موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ پس از پذيرش کدمحروميت 

 يا اولين تخلفبه عنوان  کدپذيرش از  پيشقبلي تخلفات  ،62براساس فصل 

 .شوند مي شمرده دومين تخلف

و  کد برنامه جهاني مبارزه با دوپينگ وهدف، دامنه و سازماندهي  03.7

، به عنوان جز 62فصل  از کاربردي يها نمونه، 5 تعاريف و ضميمه ،6ضميمه 

 .شوند ميگرفته نظر در کدالينفک از 

 مقررات نهایی .وچهارم فصل بیست

ي از واژه روز استفاده شده باشد، الملل بيندر کد يا استاندارد  ههرگا 04.2

 منظور روزهای تقويمي است مگر اينکه منظوری متفاوت مشخص گردد. 

به عنوان متني مستقل و  قوانين مبارزه با دوپينگمجموعه اين  04.0

يا  متعهدينگيرد و به قوانين موجود يا لوايح  خودمختار، مورد تفسير قرار مي

 .کند ميها رجوع ن دولت

و  کد مرتبط در طبق مقررات قوانين مبارزه با دوپينگمجموعه اين  04.3

ای مطابق با مقررات  هو به گون پذيرفته شده اندي الملل بيناستانداردهای 

و  کد، تفسير خواهند شد. يالملل بينو استانداردهای  کددر مرتبط 

 مجموعه ناپذير اين های جدايي ي به عنوان بخشالملل بيناستانداردهای 

گرفته خواهند شد و در صورت هر گونه  ردر نظقوانين مبارزه با دوپينگ 

 اختالف، مالک خواهند بود.



 203              0202، مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران

 مجموعه ناپذير اين های جدايي به عنوان بخش 6مقدمه و ضميمه  04.4

  گرفته خواهند شد. ردر نظقوانين مبارزه با دوپينگ 

قوانين مبارزه با دوپينگ  مجموعه در اين کدتوضيحات جايي که  04.1

قوانين مبارزه با  مجموعه اين مفاد مختلفدرباره توضيحات گنجانده شده است: 

 ارايه شده است.ين قوانين مبارزه با دوپينگ درک بهتر و تفسير ا جهتدوپينگ 

تاريخ ) 5256با دوپينگ از اول ژانويه  قوانين مبارزه مجموعه اين 04.6

 نيپيش همه نسخين قوانين ا( به مرحله اجرا درخواهد آمد. يافتن کدرسميت 

 .کند مي غير معتبررا  ايران نادوقوانين مبارزه با دوپينگ 

تاريخ  مواردی که پيش از برای مبارزه با دوپينگقوانين  مجموعه اين 04.7

 . هرچند: کند ميصدق ن ،باشداعالم شده  رسميت يافتن کد

های بعدی پس از  تخلف برای تعيين ميزان محروميتبه منظور  04.7.2

پيش که  (ADRV) يتخلفات، 62براساس فصل رسميت يافتن کد، تاريخ 

 يا اولين تخلفبه عنوان  اتفاق افتاده باشد رسميت يافتن کداز تاريخ 

 .شمرده خواهند شد دومين تخلف

پيش از  مربوط به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ پروندههر  04.7.0

و هر مورد  آن کامل نشدهرسيدگي حقوقي که رسميت يافتن کد تاريخ 

 رسميت يافتن کدتاريخ از  پسکه  يتخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ

، بايد کد بوده رسميت يافتنبه تخلفي پيش از مربوط  ولي شود ميبررسي 

و نه طبق قوانين  نظراس قوانين حاکم در زمان وقوع تخلف مورد براس

مگر  د،صل شوآمده حل و ف مجموعهاساسي مبارزه با دوپينگ که در اين 

 Lex Mitiorتشخيص دهد که اصل  پرونده شورای دادرسياينکه 

تر بخاطر بروز تخلف پيش از رسميت يافتن  سبک مجازات برخورداری از)
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، منظوربرای اين  اساس شرايط پرونده، جايز بوده و مصداق دارد. ، بر(کد

ند ب قبلي طبقتخلفات  کهای  های گذشته مربوط به پروندههای  دوره

تعيين  قانوني، مدت اعتبارو  هدگرفته ش ردر نظتخلفات متعدد  620902

هستند  نه قوانين اساسيمعمول و  مورد استفاده، قوانين 62شده در فصل 

به های قبلي  اين قوانين مبارزه با دوپينگ در مورد پرونده طبقو بايد 

به  يصورت درتنها  62فصل شوند ) بکار گرفتهمعمول همراه ساير قوانين 

از تاريخ پيش آن  قانوني مدت اعتبار که شود ميف های قبلي عط پرونده

 نشده باشد(.منقضي  رسميت يافتن کد

)مطابق با شرايط  502بند  ،Whereabouts failure تخلف هرگونه 04.7.3

از موارد يک هر  برای ي مديريت نتايجالملل بينتعريف شده در استاندارد 

 رسميت يافتنپيش از تاريخ ( گيری نمونه غيبت دريا  عدم ثبت آدرس

مديريت ي الملل بينابق با استاندارد مطبايد ، ءانقضااز دوره  پيشو  ،کد

ماه  65 بايد الزاماً، اما  استناد شودتوان به آن  مي پيگيری شود و نتايج

 .تخلف خاتمه يافته تلقي شودپس از وقوع آن 

هايي که حکم نهايي در ارتباط با تخلف از  پرونده ارتباط با در 04.7.4

صادر شده  کد رسميت يافتناز تاريخ  پيشآنها قوانين مبارزه با دوپينگ 

دوران از تاريخ رسميت يافتن هنوز است، ولي ورزشکار يا شخص ديگر در 

ن مواردی ورزشکار يا شخص ديگر ، در چنيکند ميرا طي  خود محروميت

های مبارزه با دوپينگ مسئول  يا ساير سازمان ايران نادوتواند از  مي

مديريت نتايج رسيدگي تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ درخواست 

مبارزه با دوپينگ، دوران  جديد نمايد که با استناد به اين قوانين

از پايان دوره  پيش. چنين درخواستي بايد دهندکاهش  را محروميت وی

مورد  6605براساس بند  تواند ميمحروميت ارائه شود. چنين حکمي 

استيناف قرار گيرد. اين قوانين مبارزه با دوپينگ نبايد در مورد تخلف از 
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ا صادر و مدت محروميت قوانين مبارزه با دوپينگي که حکم نهايي آنه

 د.نسپری شده است، بکار برده شو

برای دومين  620906ارزيابي دوره محروميت بر اساس بند در  04.7.1

پيش  قبلي اولين تخلف طبق قوانين اجراييتخلف، در مواردی که مجازات 

، دوره محروميتي که باشد، تعيين شده رسميت يافتن کد جديداز تاريخ 

شده در صورتي که اين قوانين مبارزه با دوپينگ، ارزيابي  اول برای تخلف

 59شود. معين اساس همين باشند، بايد بر قابل اجرا

مرتبط با مواد يا  TD تغييرات فهرست مواد ممنوعه و اسناد فني 04.7.6

مگر  نيست گذشته قابل تعميم به تخلفاتفهرست ممنوعه های  روش

 ء. البته به عنوان استثناگردد معين ديگریمشخص حالت بصورت اينکه 

جديد داروها و وعه از فهرست زماني که يک ماده يا يک روش ممن

بخاطر که  ، ورزشکار يا شخص ديگریممنوعه حذف شودهای  روش

در حال  ای که از ليست خارج شده ماده يا روش ممنوعهآن مصرف 

يا ساير سازمان  ايران نادو از تواند مي، گذراندن دوره محروميتي است

از قوانين مبارزه با  اتتخلفينگي که مسئوليت مديريت نتايج مبارزه با دوپ

با توجه به خارج شدن آن تا  کنددوپينگ را بر عهده دارند، درخواست 

صادر محروميت دوره مدت کاهشي برای ماده يا روش از ليست ممنوعه 

 در نظر بگيرند. قبليشده 

  

                                                                                                                           
اگر پيش از رسميت يافتن  520502: به غير از شرايط شرح داده شده در بند 520502تفسير بند . 59

صادر شده به طور  کد، حکم نهايي مربوط به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ و دوره محروميت

تواند  کامل طي شده باشد، اين قوانين مبارزه با دوپينگ برای توصيف مجدد تخلف پيشين نمي

 استفاده گردد.
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   22تعاریف .2 ضمیمه

و  اجراييسامانه : ADAMS/و مدیریت مبارزه با دوپینگ اجراییسامانه 
 شبکه اطالعات مبتني بر پايه، ابزاری مديريتي برمديريت مبارزه با دوپينگ

و گزارش اطالعات، با تکيه  گذاری اشتراک، ذخيره، وب است که جهت ورود

ی مبارزه با ها برنامهبر حفاظت از آنها طراحي شده است تا انجام امور و 

 و ديگر اعضا را تسهيل نموده و به آنها کمک نمايد. وادادوپينگ 

مين، نظارت، تسهيل يا به أفراهم کردن، ت شامل: Administration/ تجویز

در مصرف يا تالش برای مصرف يک ماده يا روش ممنوعه  شکل همکاریهر 

کارکنان  خالصانه، با اين وجود، اين تعريف عملکرد است توسط شخص ديگر

مواد ممنوعه يا روش ممنوعه بکار برده شده برای اهداف  باپزشکي درگير 

يا ساير توجيهات قابل قبول را شامل نخواهد شد و  مشروعدرماني و 

 گيری نمونهکه در  ای اقدامات مربوط به مواد ممنوعه دربرگيرندههمچنين 

د چنين مگر در شرايطي که مشخص شوخارج از مسابقات ممنوع نيستند 

اهداف درماني قانوني و درست بکار نرفته و يا برای ه ای برای مواد ممنوع

 .ستين ،باشدعملکرد ورزشي مورد استفاده قرار گرفته  ءارتقا

گزارشي  :Adverse Analytical Finding/یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی

 واداشده توسط  تأييديا ديگر نهادهای  وادا تأييداز سوی يک آزمايشگاه مورد 

ده ممنوعه يا مواد آزمايشگاهي، وجود ماي الملل بينکه براساس استاندارد 

شواهد استفاده از يک روش يا نشانگرهای آن يا  حاصل از سوخت و سازها

 .کند مي تأييدممنوعه را در يک نمونه 

                                                                                                                           
 (Possessive)و ملکي  (Pleural)های جمع  تفسير تعاريف: اصطالحات تعريف شده شامل فرم .22

 .باشد ميهای ديگر گفتار استفاده شده  آنها، و همچنين عباراتي است که در بخش
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گزارشي  :Adverse Passport Finding/ یافته غیرطبیعی در پاسپورت

ي الملل بينطبيعي پاسپورت که در استانداردهای يک يافته غير يدؤماست 

 توضيح داده شده است.

 شرايط يا اقداماتي: Aggravation Circumstances/تشدیدکنندهشرایط 

رأی  صدورموجب  است که در صورت انجام آنها توسط ورزشکار يا ساير افراد

توجيه  را برای آن تخلف خيلي بيشتر از مجازات استاندارد ،يمحروميت

تنها محدود به آنها نه شامل موارد زير البته  ي. چنين شرايط يا اقداماتکند مي

ممنوعه توسط   روشممنوعه يا  چندين مادهاستفاده يا مالکيت : خواهد بود

ممنوعه يا روش  ، استفاده يا مالکيت يک مادهورزشکار يا شخص ديگر

؛ يک ديگر (ADRV) چندين تخلف بيا ارتکا موقعيت چندين ممنوعه در

ات تأثيراز صرف نظر از دوره محروميت قابل اجرا،  ممکن استفرد عادی 

لذت ببرد؛  فات( از قوانين مبارزه با دوپينگيا تخلافزايش عملکرد تخلف )

کشف  کننده لتيا مخ در انجام رفتار فريبکارانهورزشکار يا شخص درگير 

يا ورزشکار يا شخص ؛ قوانين مبارزه با دوپينگتخلف از  داوریروند يا  تخلف

برای  دستکاری در مديريت نتايج مشارکت داشته است. بهديگری که 

شرايط و اقدامات شرح داده شده در  هايي از جلوگيری از هر گونه شبهه، مثال

صدور  توانند مينيستند و ساير شرايط يا اقدامات مشابه  موارد همهاينجا، 

 تر را توجيه کنند. دوره محروميت طوالني حکم با

آموزش و  :Anti.Doping Activities/های مبارزه با دوپینگ فعالیت

، حفظ و گيری نمونهريزی توزيع  مبارزه با دوپينگ، برنامه مربوط بهاطالعات 

، گيری نمونهورزشکار، انجام  بيولوژيک های ، مديريت پاسپورتRTPنگهداری 

انجام ، تحقيقاتها، گردآوری اطالعات و انجام  نمونهانجام تجزيه تحليل 

، مديريت نتايج، نظارت و پذيرش هر گونه TUEمراحل مختلف کاربردهای 
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های مرتبط با مبارزه با دوپينگ که توسط يا  و کليه فعاليتپيامد اعمال شده، 

و/يا  کداز طرف يک سازمان مبارزه با دوپينگ انجام شود، همانگونه که در 

 ي آمده است.الملل بيناستانداردهای 

يا يک  وادا :Anti.Doping Organizationسازمان مبارزه با دوپینگ/ 

 تقويت، اجرا و قوانين پذيرش و رعايت آغاز کردن که مسئوليت متعهدسازمان 

های مراحل کنترل دوپينگ را برعهده دارد. برای مثال، کميته  هريک از بخش

 برگزارکنندهی ها سازمان، ساير پاراليمپيکي الملل بيني المپيک، کميته الملل بين

دهند،  يانجام م را ها در مسابقات خود گيری نمونهمسابقات بزرگ که 

 .باشند ميی ملي مبارزه با دوپينگ ها سازمانو  يالملل بينهای  فدراسيون

ي الملل بينرشته ورزشي در سطح  هر شخصي که در: Athlete ورزشکار/

وسط که ت) ملي ( يا سطحشود ميتعيين ي الملل بينکه توسط هر فدراسيون )

پردازد. يک  به رقابت مي (شود مي تعيينمان ملي مبارزه با دوپينگ، ساز

بارزه با دوپينگ اختيار دارد تا قوانين مبارزه با دوپينگ را برای سازمان م

بدين ، بکار گيرد؛ و ي و ملي قرار نداردالملل بينورزشکاری که در سطح 

برای محسوب نمايد.  ارتعريف ورزشک زمره درهم افراد را  ترتيب اين دسته

ي و ملي قرار ندارند، سازمان الملل بينورزشکاراني که در سطح  دسته از آن

 محدود گيری نمونه که از ايشان يا انتخاب کند تواند ميمبارزه با دوپينگ 

ی اين ها تجزيه و تحليل نمونهيا ؛ ندهد انجام گيری نمونه اصالدهد يا  انجام

درخواست  فهرست کامل مواد ممنوعه مواد در کمتری از تعدادبرای گروه را 

کند  درخواسترا بصورت محدود  ورزشکار Whereabouts اطالعات ؛نمايد

های مصرف درماني از پيش  معافيت نياز برای؛ يا ندهددرخواست يا اصال 

. به هر حال، اگر ورزشکاری در حوزه اختيارات و را الزامي نداند تهيه شده

ز تر ا در سطح پائين ليو باشد قلمرو يک سازمان مبارزه با دوپينگ
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 يا  506، 506بندهای  مرتکب تخلفاتپردازد ي يا ملي به رقابت بالملل بين

بايد در  کد، آنگاه عواقب مشخص شده در گرددقانون مبارزه با دوپينگ  502

و همچنين جهت  509و  502بندهای اهداف  طبق مورد وی اعمال شود.

که رسماً  شود ميرساني، ورزشکار به شخصي اطالق  مقاصد آموزشي و اطالع

ها و يا ديگر  ، دولتکد متعهدينتحت حاکميت و قلمرو هر يک از 

اند، در ورزش  مبارزه با دوپينگ را پذيرفته کدی ورزشي که ها سازمان

 26.کند ميشرکت 

برنامه و : Athlete Biological Passport ورزشکار/ پاسپورت بیولوژیک

ها طبق آنچه در استاندارد  داده هم قرار دادن کنارو  آوری جمعهای  روش

ها  ي آزمايشگاهالملل بينو نيز استاندارد  تحقيقاتو  گيری نمونهي الملل بين

 آمده است.

هر يک از  :Athlete Support Personnel کارکنان پشتیبان ورزشکار/

دهندگان، مديران، کارگزاران، خدمه تيم، مسئولين، پرسنل  مربيان، تمرين

شخاص ديگری که با ورزشکار کار پزشکي و پيراپزشکي، والدين يا هر يک از ا

يا ورزشکار را برای شرکت در رسانند  کنند يا ياری مي درمان مي ،کنند مي

 .کنند ميشي آماده رقابت ورز

                                                                                                                           
گروه قرار گيرند:  2توانند در يکي از اين  تفسير ورزشکار:  افرادی که در ورزش شرکت دارند، مي. 26

( افرادی که جزو ورزشکاران سطح ملي يا 6( ورزشکار سطح ملي، 5ي، الملل بين( ورزشکار سطح 6

ا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ بر اين افراد تسلط دارد، المللي ي المللي نيستند اما فدراسيون بين بين

المللي يا سازمان ملي مبارزه با  ( افرادی که هيچ فدراسيون بين2ای و  ه( ورزشکاران غيرحرف2

المللي طبق تعاريف دقيق ورزش  تسلط ندارد. تمامي ورزشکاران سطح ملي و بيندوپينگي بر آنها 

های ملي  المللي و سازمان های بين در قوانين مبارزه با دوپينگ فدراسيون المللي که سطح ملي و بين

مبارزه با دوپينگ تنظيم و در نظر گرفته شده است، ملزم به اطاعت از قوانين مبارزه با دوپينگ کد 

 هستند.
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دوپينگ تخلف ارتکاب به  مهم درکه گامي  آگاهانه انجام: Attemptتالش/ 

منجر  بوده يا در آينده به رفتارهای تخلف از يک قانون مبارزه با دوپينگ

. به هر حال، اگر شخصي تالش برای تخلف از قوانين مبارزه با شود مي

دوپينگ را پيش از کشف آن بوسيله شخص ثالثي که در اين تالش دخالت 

نبايد اساس يک بار تالش، ايد چنين موردی را تنها برنم ترک رسماًندارد 

 تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب کرد.

 آکرديتهگزارشي از يک آزمايشگاه : Atypical Finding/ آتیپیکهای  یافته

اساس ای که بر ، مبني بر وجود مادهوادا تأييدهای مورد  يا ديگر آزمايشگاه وادا

 بروزها و يا اسناد فني مربوطه، جهت اثبات  ي آزمايشگاهالملل بيناستاندارد 

 .نياز دارد های بيشتر به بررسي( AAFيافته غيرطبيعي آزمايشگاهي )

گزارشي :  Atypical Passport Finding/ آتیپیکیافته پاسپورت 

ي مربوطه الملل بينکه در استاندارد  آتيپيکتوصيفي از يک يافته پاسپورت 

 شده است. تعريف

CAS : ورزشدادگاه حکميت 

 جهاني مبارزه با دوپينگ  کد:  Code/کد

 بازی(، match) (، روياروييrace) مسابقه يک:  Competitionرقابت/

(game)  واحد يا رقابت ورزشي انفرادی. به عنوان مثال، يک بازی بسکتبال يا

متر سرعت المپيک در رشته دو و ميداني. برای  622های مسابقات  فينال

که جوايز به صورت  های ورزشي در صورتي ای و ديگر رقابت مسابقات مرحله

 يک رقابت های دوره ای اهدا شوند، تفاوت بين روزانه يا ساير روش

(Competitionو يک رويداد ورزشي ) (Event بر اساس قوانين فدراسيون )

 ي مربوطه مشخص خواهد شد.الملل بين
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 Consequences ofاز قوانین مبارزه با دوپینگ/ عواقب تخلف

Anti.Doping Violations (Consequences):  تخلف از قوانين مبارزه با

دوپينگ از سوی يک ورزشکار يا يک شخص ممکن است باعث يک يا چند 

: به اين معني Disqualificationاز موارد ذيل گردد: )الف( ابطال نتايج مورد 

است که نتايج به دست آمده توسط ورزشکار در يک رقابت يا مسابقه خاص 

ای حاصله از جمله پس گرفتن هعتبار خواهد شد و شامل همه پيامدا بي

به اين  :Ineligibilityمحروميت )ب( ؛ شود ميهرگونه مدال، امتياز و جايزه 

معني است که ورزشکار يا شخص ديگر برای يک دوره زماني خاص از شرکت 

ها يا دريافت منابع مالي و وجوه در نظر  در هر نوع رقابت يا ديگر فعاليت

 Provisional؛ )ج( تعليق موقت شود ميمحروم  62062گرفته شده در بند 

Suspension:  از حکم  پيشيا شخص ديگر به اين معني است که ورزشکار

به طور موقت از  شود ميانجام  2نهايي در يک دادرسي که بر اساس فصل 

 های مالي جريمه)د( ؛ شود ميشرکت در هر نوع رقابت يا فعاليتي، منع 

Financial Consequences برای تخلف از : به معني مجازات مالي اعمال شده

تخلف از قوانين های مرتبط با  قوانين مبارزه با دوپينگ يا پوشش دادن هزينه

به معنای انتشار  :Public Disclosure( اعالم عمومي  ؛ و )همبارزه با دوپينگ

ز مجا 62بر اساس فصل  قبالً، عالوه بر آنهايي که ورزشکار و توزيع اطالعات

های تيمي ممکن است  ها در ورزش . تيمبه عموم جامعه اند به دانستن بوده

 شوند. 66مشمول پيامدهای مندرج در فصل 

حاوی يک است که ای  وردهفرآ:  Contaminated Productفراورده آلوده/

 اعالممحصول بر روی برچسب آن وجود ماده ممنوعه  است ولي ماده ممنوعه

وجود آن ماده  ي دربارهاطالعات مناسبدر يک جستجوی اينترنتي  نشده و يا

 ممنوعه مشخص نگردد. 
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ي برای الملل بينهمانگونه که در استاندارد  :Decision Limitتصمیم/  حدود

 که است در نمونهاز ماده  گزارش شده Levelها تعريف شده است  آزمايشگاه
 Level ،غيرطبيعي آزمايشگاهييافته يا AAF و گزارش شدن تلقيمثبت برای 

 .باالتر باشد معين از يک حد آستانهبايد ماده آن گزارش شده 

ي که شرکتهر : Delegated Third Party/  شرکت ثالث طرف قرارداد

ی آموزشي مبارزه ها برنامهاز کنترل دوپينگ يا  بخشانجام هر  برای ايران نادو
به اين محدود تنها  البتهو شامل افراد زير  ،داشته باشد دقراردابا آن با دوپينگ 

ی مبارزه با دوپينگ که ها سازمان: اشخاص ثالث يا ساير خواهد بودن افراد
ی آموزشي مبارزه با ها برنامهگردآوری نمونه يا ساير خدمات کنترل دوپينگ يا 

 موران يا همراهانأ)به عنوان مثال: م دهند ميانجام  ايران نادو را دوپينگ برای
 .شود مين CAS شامل اين تعريف غيرکارمند کنترل دوپينگ(.

که در باال (ADRVتخلفات ) پيامدهای :Disqualificationابطال نتایج/

 آمده است، مالحظه گردد.

مراحل، از برنامه توزيع  کليه اقدامات و:Doping Controlکنترل دوپینگ/

پيامدها از جمله تا پايان يک درخواست تجديدنظر و اجرای  گيری نمونه
، که شامل موارد دقرار دارنتمامي مراحل و اقدامات که بين اين دو مرحله 

، تحقيقات، گيری نمونه: نيستند مواردو البته تنها محدود به اين  شوند ميزير 
Whereabouts ،ها و ارسال آنها،  نمونه آوری جمع، معافيت مصرف درماني

ها يا اقدامات مرتبط با  نتايج و بررسيتجزيه تحليل آزمايشگاهي، مديريت 
 وضعيت در طول دوره محروميت يا تعليق موقت(.) 62062تخلفات طبق بند 

فرايند يادگيری برای ايجاد ارزش ها و توسعه  :Educationآموزش/

رفتارهايي که باعث تقويت و محافظت از روحيه ورزشي، و جلوگيری از 
 .شوند مي آگاهانهو غيرآگاهانه دوپينگ 
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و تحت نظارت  هم ردر کناوره از مسابقات انفرادی که يک د :Eventرویداد/

ی المپيک، مسابقات قهرماني ها بازی )به عنوان مثال: گذار يک نهاد قانون

 .شوند ميان امريکن( برگزار ی پها بازیي، يا الملل بينيک فدراسيون در جهان

زمان بين شروع و پايان يک رويداد،  :Event Periodمدت زمان رویداد/

 .شود ميکه براساس مقررات نهاد برگزارکننده آن رويداد، مشخص 

کم آن دسته از اماکني که توسط نهاد حا :Event Venuesاماکن رویداد/

 اند. برای آن رويداد مشخص شده

مراقبت  عدميک وظيفه يا هرگونه به معنای سرپيچي از خطا  :Fault/خطا 

يک موقعيت ويژه است. به عنوان مثال، عواملي که بايد در  نسبت بهناسب م
ند از ا گرفته شوند عبارت ردر نظارزيابي درجه قصور ورزشکار يا شخص ديگر 

 Protected تجربه ورزشکار يا شخص ديگر، اينکه ورزشکار يا شخص ديگر
که به ورزشکار  خطریميزان معلوليت،  نظير ورزشکار ويژه نيازهایاست، 
در ارتباط با آن سطح  ورزشکار کهو ارزيابي  مراقبتو ميزان  کند ميتجربه 

. در ارزيابي درجه قصور ورزشکار يا شخص خطر درک شده انجام داده است
ورزشکار  خروجويژه و مرتبط باشند تا  بايدگرفته شده  ردر نظديگر، شرايط 

توضيح دهد. از اين رو، به را يا شخص ديگر از استاندارد رفتاری مورد انتظار 
عنوان مثال، اين واقعيت که ورزشکار فرصت کسب مبالغ هنگفتي را در طي 

از دست خواهد داد، يا اين مسئله که ورزشکار تنها زمان دوره محروميت 
، اش را در اختيار دارد ورزشيتقويم  زمان، يا از باقيمانده دوره شغليکوتاهي 

بندهای برای کاهش دوره محروميت طبق مرتبط و مناسبي که  عوامل
 25.شوند ميمحسوب ن ،در نظر گرفته شوند 620205يا  620206

                                                                                                                           
تفسير خطا: معيار ارزيابي درجه خطای ورزشکار همان معياری است که در تمام بندهای کد، . 25

 مگرآنکه پس ، هيچگونه کاهش مجازاتي620205شود. با اين وجود، طبق بند  درنظر گرفته ميخطا 
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 (ADRVتخلفات ) پيامدهای :Financial Consequencesپیامدهای مالی/

 که در باال آمده است، مالحظه گردد.

بعد  66:29ساعت از ای است که دوره :In.Competitionدر حین مسابقات/

در آن شرکت کند شروع  ورزشکار قرار استکه  ای روز پيش از مسابقه از ظهر

 مسابقاتن آ مربوط به گيری نمونهو فرايند ها  رقابت تا پايان اين و شود مي

ي ارائه تعريف برای ای کننده ي توجيه قانعالملل بيناگر فدراسيون  .يابد ادامه مي

برای  وادا تأييدبر مشروط باشد،  خاص داشتهآن رشته ورزشي  برای متفاوت

توسط بايد تعريف جايگزين آن ، واداتصويب ، به محض آن رشته ورزشي

برای آن رشته  (MEOs) ی برگزارکننده رويدادهای بزرگها سازمانتمامي 

 26شود. ي خاص، دنبالورزش

از  يتيم :Independent Observer Programبرنامه ناظر مستقل/

روند کنترل دوپينگ پيش از يا ، بر واداتحت نظارت  که ناظرين و/يا مميزين

مشاهدات خود را نمايند و  مي راهنماييدر حين رويدادهای خاص نظارت و 

 .کنند ميگزارش  وادا رعايت استانداردهای به عنوان بخشي از برنامه نظارت

 هرگونه ورزشي که تيمي نباشد. :Individual Sportورزش انفرادی/

                                                                                                                           
گيری نشان دهد که خطا يا کوتاهي از سوی ورزشکار يا شخص ديگر  ، نتيجهاز ارزيابي درجه خطا

 باشد خيلي جدی و مهم نبوده است، قابل قبول نمي
، "در حين مسابقات"ذيرفته شده کلي برای : داشتن يک تعريف پ"در حين مسابقات"تفسير . 26

کند، سردرگمي در بين  های ورزشي فراهم مي هماهنگي بيشتری را در بين ورزشکاران کليه رشته

گيری در حين مسابقات را حذف يا کاهش  ورزشکاران در رابطه با دوره زماني مربوطه برای نمونه

بقات در طول يک رويداد جلوگيری به عمل های غيرطبيعي آزمايشگاهي بين مسا دهد، از يافته مي

آورد و به جلوگيری از هرگونه مزايای ارتقاء عملکرد بالقوه ناشي از مواد ممنوع شده در خارج از  مي

 نمايد. مسابقات که در طول دوره مسابقه مصرف شده است، کمک مي
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که در باال آمده  (ADRVتخلفات ) پيامدهای :Ineligibilityمحرومیت/

 است، مالحظه گردد.

های دادرسي  هيئت :Institutional Independenceاستقالل سازمانی/

به لحاظ سازماني از سازمان مبارزه با دوپينگ مسئول بايد استيناف 

آنها به هيچ عنوان بنابراين  .باشندمديريت نتايج، به طور کامل مستقل 

 نبايد توسط سازمان مبارزه با دوپينگ مسئول مديريت نتايج اداره، مرتبط

 شوند. مديريتيا  بوده

ای که  سابقههر رويداد يا م :International Eventی/الملل بینرویداد 

يک، فدراسيون پميي پارالالملل بيني المپيک، کميته الملل بينکميته 

ی ورزشي، ها سازماني، سازمان برگزار کننده مسابقات بزرگ يا ساير الملل بين

نهاد اداره کننده آن رويداد باشند يا اينکه مسئولين فني آن رويداد توسط 

 اين نهاد ها منصوب شوند. 

ورزشکاراني  :International –Level Athleteی/الملل بینورزشکار سطح 

و مشمول قوانين و  شوند ميي معرفي الملل بينهای  که از سوی فدراسيون

 22.گيرند ميقرار  تحقيقاتو  گيری نمونهي برای الملل بيناستاندارد 

                                                                                                                           
گيری و تحقيقات،  المللي نمونه المللي: مطابق با استاندارد بين تفسير ورزشکار سطح بين. 22

المللي تعيين کند، به  بندی ورزشکاران بين المللي آزاد است تا معيارهايي را برای طبقه فدراسيون بين

المللي ويژه، به وسيله نوع گواهينامه. با اين  های بين بندی، شرکت در رويداد عنوان مثال از طريق رده

مربوطه را به شکلي شفاف و دقيق منتشر نمايد بايست معيارهای  المللي مي وجود هر فدراسيون بين

تا ورزشکاران قادر باشند به سرعت و آسان متوجه شوند چه زماني به عنوان ورزشکاران سطح 

های ها شامل شرکت در برخي رويدادشوند. به عنوان مثال اگر معيار بندی مي المللي طبقه بين

رستي از آن بايست فه مللي مربوطه ميال صورت فدراسيون بين المللي خاص باشد، در اين بين

 .المللي را منتشر نمايد های بينرويداد
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از استانداردی است که  :International Standardی/الملل بیناستاندارد 

ي الملل بينعيت از يک استاندارد . تبشود ميارايه  کددر حمايت از  وادا سوی
های جايگزين ديگر( بايد برای  ها يا شيوه ساير استانداردها، روش )در مقابل

مورد نظر بدرستي اجرا شوند.  فرآيندهایتا  کافي باشد نتيجهرسيدن به اين 
ي را الملل بيندر استاندارد اسناد فني ارائه شده همه  ي بايدالملل بيناستاندارد 

 .شامل گردد

 :Major Event Organizationsی برگزارکننده مسابقات بزرگ/ها سازمان

زشي ری چند وها سازمانهای ملي المپيک و ديگر  ای کميته های قاره انجمن

ای،  که به عنوان نهاد اداره کننده در رويدادها يا مسابقات قارهي الملل بين

 .کنند ميي عمل الملل بينای يا ديگر مسابقات  منطقه

يک ترکيب، يا گروهي از ترکيبات يا متغير)های(  :Markerنشانگر/

 . کند مي تأييدرا بيولوژيکي که استفاده از يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه 

يک فرايند بواسطه ده، هرگونه ماده توليد ش :Metaboliteمتابولیت/

Biotransformation توليد شده باشد. 

 غلظت :Minimum Reporting Level/دهی حداقلی  سطح گزارش

 آن در نمونه یمتابوليت)ها( يا نشانگر)ها(يک ماده ممنوعه يا  از تخميني

را نمونه  نبايد غلظتي کمتر از آن ماده در، واداآزمايشگاه های معتبر است که 

 گزارش دهند. AAF به عنوان يک يافته تحليلي نامطلوب

 .سالگي نرسيده است 62طبيعي که به سن  یفرد :Minorصغیر/

 :National Anti.Doping Organizationسازمان ملی مبارزه با دوپینگ/

و مسئوليت اصلي تصويب  اختيارکه  د)های( تعيين شده بوسيله هر کشورنها

ها، مديريت نتايج  مستقيم نمونه آوری جمع، و اجرای قوانين مبارزه با دوپينگ
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آزمايشات و اجرای موارد دادرسي و رسيدگي در سطح ملي را بر عهده دارد. 

نشده باشد، وظيفه آن  تعيينچنانچه اين نهاد از سوی مسئولين ذيصالح 

برعهده کميته ملي المپيک کشور يا نماينده آن خواهد بود. در ايران، سازمان 

  .است ايران نادوملي مبارزه با دوپينگ، 

رويداد يا مسابقه ورزشي که در آن  :National Eventملی/ رویداد

ي الملل بين ی، اما رويدادکنند ميي شرکت الملل بينورزشکاران سطح ملي يا 

 .نيست

در ای  يک نهاد ملي يا منطقه :National Federationفدراسیون ملی/

 آن را يالملل بيني است يا فدراسيون الملل بينايران که عضو يک فدراسيون 

به عنوان نهاد حاکم بر رشته ورزشي مربوطه در آن منطقه يا کشور، به 

 .مي شناسدرسميت 

ورزشکاراني که در  :National.Level Athleteورزشکار سطح ملی/

ی ملي ها سازمانهايي در سطح ملي طبق آنچه از سوی هر يک از  ورزش
 گيری نمونهي الملل بيند استاندارمبارزه با دوپينگ تعريف شده، مطابق با 

(ISTI)  در ايران، ورزشکاران سطح ملي، همانگونه که در کنند ميشرکت .
 مجموعه حوزه اين "مبارزه با دوپينگ آمده است )بخش مقدمه اين قوانين

 اند. (، تعريف شده"قوانين مبارزه با دوپينگ

سازماني است که  :National Olympic Committeeکمیته ملی المپیک/

. واژه کميته ملي شود ميي المپيک به رسميت شناخته الملل بينتوسط کميته 
شامل کنفدراسيون ملي ورزش در کشورهايي که بايد المپيک همچنين 

های خاص کميته ملي المپيک را  ، مسئوليتآنها در کنفدراسيون ملي ورزش
، در ايران ملي المپيک . کميتهباشد در زمينه مبارزه با دوپينگ برعهده دارد

 .باشد ميکميته ملي المپيک ايران 
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ورزشکار  :No Fault or Negligence/استنداشته  قصور یا کوتاهی هیچ

توانسته  نميو  اطالع نداشتهاو يا هر شخص ديگری که قصد دارد ثابت نمايد 

حتي با بکارگيری نهايت احتياط،  که شک کند بطور منطقي و درست

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ منجر به ، روش يا ماده ممنوعهاستفاده از 

، ورزشکار Recreationalيا ورزشکار  Protectedبه استثنا افراد محسوب شود. 

بعالوه بايد اثبات نمايد که ماده ممنوعه چگونه وارد  506برای هر تخلف بند 

 بدنش شده است.

 No Significant /ه است نداشتهیچ قصور یا کوتاهی قابل توجه 

Fault or Negligence :قصد دارد ثابت  ورزشکار يا هر شخص ديگری که

هنگامي که کليه شرايط و معيارهای نداشته است،  قصور يا کوتاهي نمايد

عدم قصور يا کوتاهي در رابطه با تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در نظر 

قابل  کوتاهي او نسبت به تخلفبايد ثابت کند که قصور يا ، شوند ميگرفته 

، Recreationalيا ورزشکار  Protectedافراد  . به استثنانبوده استتوجه 

ماده ممنوعه که مايد بايد اثبات نبعالوه  506هر تخلف بند  ورزشکار برای

 شده است.چگونه وارد بدنش 

به اين معني است که  :Operational Independenceاستقالل کارکردی/

يئت رئيسه، اعضای کارکنان، اعضای کميسيون، مشاوران و اعضای ه( 6)

های  نتايج يا شرکتمديريت  يتمسئولبا مقامات سازمان مبارزه با دوپينگ 

به عنوان مثال، فدراسيون عضو يا کنفدراسيون(، همچنين هر وابسته به آن )

و پيش داوری اين موضوعات به عنوان  تحقيقاتدر  راندر کاشخص دست 

سازی و يا  تا آنجا که چنين کارمندی در فرايند شفاف) اعضا يا کارکنان

بعنوان عضو در  توانند مين( نويس هر حکمي مشارکت داشته باشد پيش

ريت مسئوليت مدي دارایهای دادرسي آن سازمان مبارزه با دوپينگ  هيئت
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دادرسي در موقعيتي خواهند بود تا  های ( هيئت5نتايج منصوب شوند و )

گيری را بدون مداخله سازمان مبارزه با دوپينگ يا  دادرسي و فرايند تصميم

اعضای اطمينان حاصل شود که که  اين استهدف شخص ثالث انجام دهند. 

 نقش شورای دادرسيکه در تصميم  اشخاص ديگریيا  شورای دادرسي

 .نداشته باشند پرونده مشارکت برای ادامهگيری  تصميميا  تحقيقاتدارند، در 

 حينای که در  هر مدت يا دوره :Out.of.Competitionخارج از مسابقات/

 باشد.نمسابقات 

به هر يک از ورزشکاران يا کارکنان پشتيبان  :Participantکننده/ شرکت

 .شود ميورزشکاران، گفته 

 ديگر.يا يک سازمان يا نهاد يک شخص حقيقي  :Personشخص/

تنها در واقعي يا مالکيت تفسيری )و  مالکيت فيزيکي :Possessionمالکیت/

که معلوم شود که شخص، کنترل انحصاری يا قصد انجام کنترل يا  صورتي

های ممنوعه داشته و يا اين مواد و يا  کاربردی روی اين مواد يا روش

، اگر تهر صوردر  ؛های ممنوعه در ملک خصوصي وی يافت شود( روش

شخص روی يک ماده يا روش ممنوعه يا ملک خصوصي که در آن يک ماده 

نداشته باشد مالکيت  مطلقيا روش ممنوعه وجود داشته است، کنترل 

تفسيری تنها در صورتي مصداق خواهد داشت که شخص در رابطه با وجود 

 ماده يا روش ممنوعه آگاهي و اطالع داشته و قصد انجام کنترل و کاربری بر

از دريافت هرگونه اخطار يا ابالغ  پيشروی آن را داشته باشد. به هر حال اگر 

مبني بر تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ، فرد با داليل محکم و فعاليت 

جدی نشان دهد که هرگز قصد مالکيت نداشته است و مالکيت خود را از 

انکار نمايد،  طريق اعالم به يک سازمان مبارزه با دوپينگ، به طور شفاف
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بر اساس مالکيت نبايد مشمول تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ تنها صرفاً 

يد يک ماده يا ، خرمغاير با اين تعريفديگری  تعريفهر  صرف نظر ازگردد. 

شامل خريد الکترونيک يا اينترنتي يا به هر طريق ديگر( از روش ممنوعه )

 22.شود ميالکيت محسوب سوی شخصي که خريد را انجام داده است، م

فهرستي است که مواد ممنوعه يا  :Prohibited Listفهرست ممنوعه/

 .کند ميهای ممنوعه را تعيين  روش

هر روشي که در فهرست ممنوعه،  :Prohibited Methodروش ممنوعه/

 توضيح داده شده است.

هر ماده يا گروهي از مواد، که در  :Prohibited Substanceماده ممنوعه/

 فهرست ممنوعه توضيح داده شده است.

ورزشکار يا هر شخص حقيقي  :Protected /Protected Personشخص 

سال  62( به سن 6ديگر که در زمان تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ: )

سال نرسيده باشد و اطالعات وی در هيچ يک  62( به سن 5نرسيده باشد؛ )

ي الملل بينو هرگز در هيچ يک از رويدادهای نشده باشد ثبت  RTPدر ليست 

                                                                                                                           
های يافت شده در خودروی يک ورزشکار، طبق اين تعريف آنابوليک استروئيدتفسير مالکيت: . 22

شود مگر آنکه ورزشکار ثابت نمايد که شخص ديگری  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب مي

صورت، سازمان مبارزه با دوپينگ بايد ثابت کند که حتي با  کرده است؛ در اين از خودرو استفاده

وجود آنکه ورزشکار کنترل انحصاری بر روی خودرو نداشته، ولي از وجود آنابوليک استروئيد يافت 

شده مطلع بوده و قصد داشته است از آنها استفاده کند. به طور مشابه در صورت پيدا شدن آنابوليک 

يد در منزل يک ورزشکار در قفسه داروهايي که در کنترل مشترک ورزشکار و همسر او استروئ

باشد، سازمان مبارزه با دوپينگ بايد ثابت نمايد که ورزشکار از وجود آنابوليک استروئيد در قفسه  مي

نوعه اطالع داشته است و بنابراين قصد داشته آنها را مورد استفاده قرار دهد. عمل خريد يک ماده مم

کند حتي درصورتيکه به عنوان مثال اين محصول به دست خريدار  به تنهايي، مالکيت را برقرار مي

 نرسيده يا توسط شخص ديگری دريافت شده يا به آدرس شخص ثالثي فرستاده شده باشد.
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( به داليلي غير از سن طبق قوانين ملي 6؛ يا )باشددر رده آزاد رقابت نکرده 

 22.باشدتوانايي قانوني تعيين شده  فاقد يي کشوراجرا

 دادرسي موقت بر اساس بند  :Provisional Hearingدادرسی موقت/

از دادرسي اصلي بر اساس  پيشدادرسي سريع و کوتاهي است که  50206

تا ورزشکار فرصت يابد به  شود ميجهت ابالغ اوليه به ورزشکار، انجام  2فصل 

 25صورت کتبي يا شفاهي دفاعيات خود را اعالم کند.

که  (ADRVتخلفات )پيامدهای  :Provisional Suspensionتعلیق موقت/

 گردد. مالحظهدر باال آمده است، 

که در باال  (ADRVتخلفات )پيامدهای  :Publicly Discloseاعالم عمومی/

 گردد. مالحظهآمده است، 

در ايران، ورزشکار  :Recreational/Recreational Athleteورزشکار 

)بخش  همانطور که در مقدمه اين قوانين مبارزه با دوپينگ آمده ای حرفهغير

 .شده است، تعريف ("حوزه اين قوانين مبارزه با دوپينگ"

                                                                                                                           
از ساير ورزشکاران يا اشخاص در  Protected : رفتار کد با اشخاصProtected personتفسير . 22

ط خاص متفاوت است، بر اين مبني که، زير يک سن يا گنجايش ذهني مشخص، ورزشکار يا شراي

شخص ديگری که گنجايش ذهني کافي برای درک و رعايت موارد منع شده در مقابل اقدامات 

تواند شامل يک ورزشکار پاراليمپيک که به  مشمول اين کد را ندارد. به عنوان مثال اين مورد مي

به اين دليل  "رده آزاد"ذهني ثابت شده فاقد ظرفيت قانوني است. بکار گرفتن واژه  استناد معلوليت

 های سني است، را کنار بگذارد. است که رقابتي که محدود به نوجوانان يا گروه

تواند بررسي کامل از  تفسير دادرسي موقت: دادرسي موقت تنها يک اقدام مقدماتي است که نمي. 25

پرونده را دربر داشته باشد. پس از برگزاری دادرسي موقت، ورزشکار حق حقايق مندرج در 

همانطور  "دادرسي تسريع شده"دی را خواهد داشت. از سوی ديگر برخورداری از دادرسي کامل بع

به کار رفته است، بيانگر حق برخورداری فرد به برگزاری دادرسي کامل بر  50206که اين واژه در بند 

 باشد. بندی تسريع شده مي اناساس يک جدول زم
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 Regional Anti.Dopingای مبارزه با دوپینگ/ منطقه سازمان

Organization: ای که از سوی کشورهای عضو منطقه  تشکيالت منطقه

ی ملي مبارزه با دوپينگ آنها تعيين شده، ها برنامهبرای هماهنگي و مديريت 

ريزی و  که شامل پذيرش، تصويب و اجرای قوانين مبارزه با دوپينگ، برنامه

ها و  ، انجام دادرسيTUEsها، مديريت نتايج، بازنگری موارد  ونهنم آوری جمع

 ی آموزشي در سطح منطقه باشد.ها برنامهانجام 

حوزه  :Registered Testing Pool/ ثبت شده و رسمی گیری نمونهحوزه 

RTP  بطور جداگانه در  که است باالترين اولويت دارای يورزشکارانشامل

ي و در سطح ملي توسط الملل بينهای  توسط فدراسيون يالملل بينسطح 

متمرکز در حين مسابقات  گيری نمونهسازمان ملي مبارزه با دوپينگ با هدف 

هر  گيری نمونهو خارج از مسابقات، به عنوان بخشي از برنامه توزيع 

ريزی و داير شده  ي يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ پايهالملل بينفدراسيون 

 ملزم به ISTI گيری نمونهي الملل بينکد و استاندارد  202طبق بند  براينو بنا

 تمرين، استراحت و ...( خودمحل  های )آدرس Whereaboutsاطالعات  ارايه

اين قوانين  202مطابق با آنچه در بند  ايران نادو RTP. در ايران، باشد مي

 مبارزه با دوپينگ آمده، تعريف شده است. 

بين  اين فرايند شامل بازه زماني :Result Managementمدیریت نتایج/

ي مديريت نتايج يا در برخي الملل بيناستاندارد  2رساني طبق فصل  اطالع

سپورت بيولوژيکي ورزشکار، قصور به عنوان مثال، يافته غيرطبيعي، پا) موارد

Whereabouts2رساني که به صراحت در فصل  (، نظير مراحل پيش از اطالع 

ي مديريت نتايج آمده است، از طريق اتهام تا زمان حل الملل بيناستاندارد 

)اگر  نهايي موضوع، از جمله پايان روند دادرسي در مرحله اول يا در استيناف

 .باشد مي د(ديدنظر ارائه شده باشدرخواست تج
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شده جهت  آوری جمعهر نوع ماده زيستي  :Sample or Specimenنمونه/

22اهداف کنترل دوپينگ.
 

آن دسته از نهادهايي که طبق آنچه در  :Signatories/به کد متعهدین

 هستند. کدبه اجرای  ملزمرا پذيرفته و  کدآمده است،  کد 56فصل 

 مالحظه گردد. 20505بند  :Specified Substanceماده خاص/

و  506که به استناد بند است قانوني  :Strict Liabilityمسئولیت اکید/

ازمان کيد دارد که اثبات نقض قوانين مبارزه با دوپينگ از سوی سأت کد 505

نيت، قصور، کوتاهي يا مصرف نيازی به در نظر گرفتن مبارزه با دوپينگ، 

 .وجود نداردآگاهانه مواد ممنوعه توسط ورزشکار 

  مالحظه گردد. 20506بند  :کاربرد سوء مصرف دارایمواد 

شخصي  620506 مطابق با بند :Substantial Assistanceهمکاری اساسی/

( با امضای يک بيانيه 6نمايد بايد: ) که همکاری اساسي و جدی ارائه مي

کتبي يا مصاحبه ضبط شده و بطور کامل همه اطالعاتي را که در مورد تخلف 

 62050606از قوانين مبارزه با دوپينگ يا ساير اقدامات شرح داده شده در بند 

 ( بطور کامل در تحقيقات و بازرسي هر مورد5، افشا نمايد و )در اختيار دارد

است، همکاری نمايد، به عنوان مثال، در رابطه با آن اطالعات ه يا موضوعي ک

شامل ادای شهادت در جلسه دادرسي درصورت درخواست سازمان مبارزه با 

. عالوه براين، اطالعات داده شده بايد معتبر استشورای دادرسي دوپينگ يا 

 را شامل در حال پيگيریو قابل اطمينان بوده و سهم مهمي از هر پرونده 

                                                                                                                           
های  گيری از خون به برخي از اعتقادات گروه تفسير نمونه: در مواردی ادعا شده است که نمونه. 22

کند يا با آنها مغاير است، ولي مشخص شده است که چنين  مذهبي يا فرهنگي خدشه وارد مي

 پايه و اساس هستند. ادعاهايي بي
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مبنای متقن برای اقامه نشده باشد، بايد  آغازپرونده  پيگيری شود يا اگر

 فراهم آورد. را و شواهد الزم را برای پرونده مربوطه  دعوی و داوری

که روند کنترل دوپينگ را  ای است آگاهانهرفتار  :Tamperingدستکاری/

. دستکاری، گيرد ميجای نهای ممنوعه  ، در تعريف روشاما کند مي مختل

ندادن يا  دادن رشوه برای انجام قبوليا  پيشنهادبدون محدوديت، شامل 

 تأثيربر تجزيه و تحليل نمونه ، شود نمونه آوری جمعاز  مانع کاری است که

به يک سازمان مبارزه با  يجعلمدارک ، کندغيرممکن آناليز نمونه را يا  گذارد

، شهادت نادرست از ارائه شودشورای دادرسي يا  TUEدوپينگ يا کميته 

ديگر بر عليه سازمان  همتقلّبانهرگونه اقدام به ، ارتکاب داده شود شاهدان

ر مديريت نتايج يا تحميل ب تأثير برای شورای دادرسيمبارزه با دوپينگ يا 

مشابه يا تالش برای مداخله در هر جنبه آگاهانه ، و هرگونه مداخله پيامدها

 29.شود مي کنترل دوپينگ

انتخاب ورزشکاران خاص جهت  :Target Testingهدفمند/ گیری نمونه

ي الملل بيناستاندارد براساس معيارهای تصريح شده در  گيری نمونه

 .ISTI گيری نمونه

                                                                                                                           
های شناسايي در فرم کنترل دوپينگ را  مثال، اين فصل تغيير شمارهتفسير دستگاری: به عنوان . 29

، تغيير يک نمونه با افزودن Bدر هنگام تجزيه تحليل نمونه  Bگيری، شکستن بطری  هنگام نمونه
يک ماده خارجي يا ارعاب تا تالش برای ارعاب يک شاهد بالقوه يا شاهدی که در فرايند کنترل 

تواند شامل  کند. دستکاری مي را فراهم کرده است، ممنوع اعالم مي دوپينگ شهادت يا اطالعاتي
 . با اين(رجوع شود 62090606به بند دهد ) رفتاری باشد که حين فرايند مديريت نتايج رخ مي ءسو

حال، اقداماتي که يک شخص به عنوان بخشي از دفاع قانوني از اتهام تخلف از قوانين مبارزه با 
آميز نسبت به يک مقام  شود. رفتار توهين به عنوان دستکاری تلقي نمي دهد دوپينگ انجام مي

شود،  کنترل دوپينگ يا شخص ديگری که در کنترل دوپينگ دخيل است و دستکاری محسوب نمي
 های ورزشي مورد رسيدگي قرار گيرد. واسطه قوانين انضباطي سازمان هبايد ب
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ورزشي که در آن تعويض بازيکنان در جريان  :Team Sportورزش تیمی/

 پذير و مجاز باشد. رقابت، امکان

تصويب و  واداتوسط ی است که سند :Technical Documentاسناد فنی/

خاص  وضع شده در موضوعاتشامل الزامات فني اجباری و  هدشمنتشر 

 است. تعريف شده يالملل بيناستاندارد  که در است مبارزه با دوپينگ

از فرايند کنترل دوپينگ که شامل مراحل  هايي بخش :Testing/گیری نمونه

نمونه، نگهداری نمونه، و  آوری جمع، گيری نمونهريزی جهت توزيع  برنامه

 .استانتقال نمونه به آزمايشگاه 

شامل  و است RTP تر از ای پايين رده :Testing Pool/گیری نمونهبانک 

 پيدا کردنورزشکاراني است که برخي اطالعات محل زندگي آنها جهت 

  خارج از مسابقه الزم است. در گيری نمونهو ورزشکار 

 معافيت :Therapeutic Use Exemption(TUE)درمانی/معافیت مصرف 

ي الملل بينو استاندارد  202ماني تنها اگر شرايط تصريح شده در بند مصرف در

به ورزشکار مبتال به شرايط  های مصرف درماني برآورده شوند برای معافيت

  .تا يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه را مصرف کند دهد ميپزشکي اجازه 

ارسال، رساندن يا  فروش، تحويل، نقل و انتقال، به :Traffickingقاچاق/ 

يک ماده ممنوعه يا روش  يا مالکيت برای چنين قصدی(پخش و توزيع )

به هر چه بصورت فيزيکي، چه بصورت الکترونيک يا از طرق ديگر( ممنوعه )

شخص ثالث توسط يک ورزشکار، کارکنان پشتيبان ورزشکار يا هر شخص 

در حوزه اختيارات يک سازمان مبارزه با دوپينگ قرار دارند، ديگری که 

های صحيح  ؛ به هر حال، اين تعريف شامل فعاليتشود ميقاچاق اطالق 

اهداف که درگير استفاده از ماده ممنوعه برای  واجد شرايط کارکنان پزشکي
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و همچنين نبايد شامل  شود ميدرماني قابل توجيه و قانوني هستند، ن

ای که در زمان خارج از مسابقات ممنوع نيستند  استفاده از مواد ممنوعه

ي که به ، مگر در شرايطشود اتالق های خارج از مسابقات( گيری نمونه)هنگام 

ای به قصد اهداف درماني قانوني و  چنين مواد ممنوعه نشان دهد طور کلي

  اند. لکرد ورزشي، استفاده شدهصحيح مصرف نشده يا به نيت ارتقا عم

ي الملل بينکنوانسيون  :UNESCO Conventionکنوانسیون یونسکو/

مبارزه با دوپينگ در ورزش شامل هرگونه اصالحات جزئي و کلي است که در 

از  5262اکتبر  69سي و سومين کنفرانس عمومي يونسکو که در تاريخ 

رسمي و  کنفرانس نهادهایهای حاضر در کنوانسيون و  ی اشخاص و طرفسو

ي مبارزه با دوپينگ در ورزش، مورد پذيرش الملل بيندولتي عضو کنوانسيون 

  قرار گرفته است.

، تزريق يا بکارگيری هر نوع ماده يا خوردن، استعمال، استفاده :Useمصرف/

 روش ممنوعه به هر صورت ممکن.

 آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ: وادا

 Without Prejudice Agreement: دستيابي به اهداف بندهای  برای

کتبي بين يک سازمان مبارزه با دوپينگ  یقراردادبايد ،  620205و  62050606

که به ورزشکار يا شخص ديگر  تنظيم گردد و يک ورزشکار يا شخص ديگر

اطالعات را به سازمان مبارزه با  اجازه دهد تا در يک محدوده زماني مشخص

اساسي  همکاریاگر توافق برای  نکته توجه شود که اين و به ارائه کند دوپينگ

شده توسط ورزشکار يا ارائه ، اطالعات باشدنشده  نهاييپرونده  و فصل يا حل

برای هر روندی از مديريت نتايج مطابق با شخص ديگر در اين وضعيت خاص 

ا شخص ديگر توسط سازمان مبارزه با دوپينگ عليه ورزشکار ي تواند ميکد ن
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شده توسط سازمان مبارزه با دوپينگ در اين وضعيت ارائه رود، و اطالعات بکار 

توسط ورزشکار  تواند ميبرای هر روندی از مديريت نتايج مطابق با کد نخاص 

چنين توافقي  .يا شخص ديگر عليه سازمان مبارزه با دوپينگ ورزشکار بکار رود

نبايد مانع استفاده سازمان مبارزه با دوپينگ، ورزشکار يا شخص ديگر از 

 از هر منبعي به غير از آنچهديگری شده  آوری جمعهرگونه اطالعات يا مدرک 

 .گردد، نموده ه زماني مشخصدرآن محدود نامهتوافق در
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