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 مطالب فهرست

 .ستندیهمه موارد ن رندهیدر برگ ریز یپزشک طیشرا ارایه شده از یهاکه مثال دیتوجه داشته باش

 ها زمان تمام در ممنوع یها روش و مواد

S0 - 4 هیدییتافاقد  مواد 

S1 - کیآنابول عوامل 
 سمیپوگنادیدرمان ه یاستفاده شده به عنوان مثال برا یدر داروهاممکن است  تیمواد بدون محدود نیااز  یبرخ

 شود. افتیمردانه 
4 

S2 - ها مقلد و وابسته مواد رشد، عوامل ،یدیپپت یها هورمون 
 ،یدرمان کم خون یاستفاده شده به عنوان مثال برا یممکن است در داروها تیمواد بدون محدود نیاز ا یبرخ

 شود. افتیمردانه و کمبود هورمون رشد  سمیپوگنادیه
6 

S3 - ها ستیآگون 2 بتا 
 ریدرمان آسم و سا یاستفاده شده به عنوان مثال برا یممکن است در داروها تیمواد بدون محدود نیاز ا یبرخ

 شود. افتی یاختالالت تنفس
8 

S4 – کیمتابول یمدوالتورهاها و  هورمون 
 ابت،یاستفاده شده به عنوان مثال در درمان کانسر پستان، د یدر داروهاممکن است  تیمواد بدون محدود نیاز ا یبرخ

 شود. افتی کیستیس یزنان و سندرم تخمدان پل یینازا
9 

S5 – پوشاننده عوامل و ها کیورتید 
و فشار  یقلب ییاستفاده شده به عنوان مثال در درمان نارسا یدر داروهاممکن است  تیمواد بدون محدود نیاز ا یبرخ

 شود. افتیخون 

11 

M1-M2-M3  – 12 ممنوعه  یروش ها 

 مسابقات زمان در ممنوع یها روش و مواد
S6  - محرک ها 
 ،یالکسیدرمان آناف یاستفاده شده برا یبه عنوان مثال در داروهاممکن است  تیمواد بدون محدود نیاز ا یبرخ

ADHD، شود افتیآنفوالنزا  یو درمان نشانه ها یسرماخوردگ. 

14 

S7 – ها مخدر 
 بیشامل آس هادرمان درد یاستفاده شده به عنوان مثال برا یداروها در است ممکن تیمحدود بدون مواد نیاز ا یبرخ

 شود. افتی یاسکلت یعضالن یها
16 

S8 – 17 ها دیینویکاناب 

S9 – ها دیکوئیگلوکوکورت 
 یالکسیآناف ،یدرمان آلرژ یاستفاده شده به عنوان مثال برا یداروها در است ممکن تیمحدود بدون مواد نیاز ا یبرخ

 شود. افتیروده  یالتهاب یها یماریو ب
17 

 خاص ورزشی یها رشته در ممنوع یها روش و مواد
P1 - بتا بلوکرها  
و فشار  یقلب ییبه کار رفته به عنوان مثال در درمان نارسا یداروها در است ممکن تیمحدود بدون مواد نیاز ا یبرخ

 شود. افتیخون 
18 
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 2022 ممنوعه یها روش و وادم ستیل

 مقدمه

  ستیل نیاست. ا نگیمبارزه با دوپ یبرنامه جهان یالملل نیب یاز استانداردها یاجبار یممنوعه بخش ستیل

 2022 هیژانو یشود و از ابتدا یم یتوسط وادا به روز رسان شده انجامگسترده  یهاپس از مشورت هر سال

و فرانسه منتشر  یسیانگل یبه زبان ها ،شده ینگهدارممنوعه توسط وادا  ستیل یرسم متن قابل اجراست.

 خواهد بود. مرجع یسینسخه انگل یو فرانسو یسیانگل ینسخه ها نیصورت بروز هرگونه تضاد ب درگردد. یم

 شود: یم هیاراشرح  ریز بهممنوعه  یمواد و روش ها ستیل به کار رفته در اصطالحاتاز  یبرخ فیتعر

مسابقه  نیحدوره  ،شده مشخص یکه توسط آژانس جهان ییها رشته یبرا. ممنوعه در زمان مسابقه مواد

تا  شده آغاز( روز قبل از مسابقه شب مهین ۱۱:۵۹قبل از مسابقه )ساعت  روزشب  مهیکه از ن است یا دوره

 ادامه خواهد داشت. مسابقه آن پس از ینمونه ها یجمع آور ندیفرآ اتماممسابقه و  انیپا

 ایمواد  آنکه استفاده از  هستند یمواد شدهفیتعر د: همانطور که در کممنوعه در همه زمان ها مواد

 .استخارج مسابقات ممنوع  یا ومسابقات  نیح درممنوعه  یها روش

تمام  کد، ۱0ها طبق فصل  تیمحروم نییدر زمان تع وادا،کد  4.2.2 مادهبر اساس  :خاص ریغخاص و  مواد

 یها روشاز  کیچیه .دنشده باش فیتعر خاص ریغ ماده بعنوانمگر آنکه  شوندیم گرفته نظر در خاصمواد 

 نام بردهعنوان روش خاص  هآن روش ب از به طور مشخص نکهیشود مگر ا یخاص در نظر گرفته نم ممنوعه

 شده باشد.

خاص  یمواد و روش ها دینباعنوان  چیبه هداده شده است،  حیتوضکد  4.2.2 ماده یپاورقکه در  همانطور

، در در نظر گرفته شوند (خاص ریغ مواد) نگیدوپ یروش ها ایمواد  ریکم خطر تر از سا ایتر  تیکم اهم

 یبرا را آنها انورزشکار شتریاحتمال ب بههستند که  ییروش ها ایصرفاً مواد خاص  یمواد و روش هاعوض 

 .دهند یمورد استفاده قرار م یعملکرد ورزش شیبه جز افزا یگرید دافاه

هستند به طور  یکاربرد سوءمصرف مواد یمواد داراکد،  4.2.2 ماده رویپ، مصرفکاربرد سوء  یدارا مواد

 (،نیهروئ) نیمورفایدا ،نیکوکائمواد شامل  نی. ادنشویورزش مصرف م نهیدر جامعه و خارج از زم یعیشا

 .هستند (THC) نولیبدروکانایتتراه و (MDMA, Ecstasy) نیمتامفتام یاکس ید لنیمت
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: S0 هیدییتا فاقد مواد  

 یجار یرسم هیدیتائ فاقد و باشد نشده اشاره آن به ممنوعه فهرست یبعد یها قسمت از کی چیه در که کیماده فارماکولوژ هر

 شیپ یتحت بررس یانسان باشد )به عنوان مثال: داروها در یدرمان مصرف منظور به یدولت مسئول یبهداشت مقامات طرف از

 دیتائ یدامپزشک کاربرد یکه فقط برا یشده، مواد یطراح یمتوقف شده است، داروها هاآن دیکه تول ییداروها ای ینیبال ،ینیبال

 .ردیگ یرا در بر م BPC-157از مواد مختلف از جمله  یاریکالس بس نیا .باشد یم ممنوع مواقع همه در( اند شده

: S1 کیآنابول عوامل 

 است. ممنوع  کیعوامل آنابول

 (AAS) یآندروژن کیآنابول یدهایاستروئ .1

 :هاآن اما نه محدود به موارد زیر لشام شود، مصرفکه به صورت اگزوژن  یهنگام

1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol) 

1-Androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione) 

1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one) 

1-Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one) 

1-Testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one) 

4-Androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol) 

4-Hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one) 

5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) 

7α-hydroxy-DHEA 

7β-hydroxy-DHEA 

7-Keto-DHEA 

19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol) 

19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) 

Androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) 

Androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol) 

Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 

Bolasterone 

Boldenone 

Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) 

Calusterone 

Clostebol 

Danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol) 

Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-

one) 

 هستند خاص موادگروه  نیمواد ا یتمام ؛(مسابقات از خارج و مسابقات نی)حدر همه مواقع  ممنوع

 

 هستند خاص غیر موادگروه  نیمواد ا یتمام ؛(مسابقات از خارج و مسابقات نی)حدر همه مواقع  ممنوع
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Desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol and 17α-methyl-5α-

androst 3-en-17β-ol) 

Drostanolone 

Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one) 

Epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one) 

Epitestosterone 

Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol) 

Fluoxymesterone 

Formebolone 

Furazabol (17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol) 

Gestrinone 

Mestanolone 
Mesterolone 

Metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one) 

Metenolone 

Methandriol 

Methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one) 

Methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one) 

Methylclostebol 

Methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one) 

Methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one) 

Methyltestosterone 

Metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one) 

Mibolerone 

Nandrolone (19-nortestosterone) 

Norboletone 

Norclostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one) 

Norethandrolone 

Oxabolone 

Oxandrolone 

Oxymesterone 

Oxymetholone 

Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA,3β-hydroxyandrost-5-en-17-one) 

Prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) 

Quinbolone 

Stanozolol 

Stenbolone 

Testosterone 

Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18ahomo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one) 

Tibolone 

Trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)  

 .همسان کیولوژیب اثرات ای مشابه ییایمیش ساختار با مواد ریسا نیهمچن و
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 :کیآنابول عوامل ریسا .1

 :هستند آنها بهمحدود  نه یول ریموارد ز شامل

Clenbuterol, Osilodrostat, Selective Androgen Receptor Modulators [SARMs, e.g. Andarine, 

LGD-4033(Ligandrol), Enobosarm (Ostarine) and RAD140], Tibolone, Zeranol and Zilpaterol. 

 2S:  ها مقلدو  مرتبطرشد، مواد  یفاکتورها ،یدیپپت یها هورمون 

 :باشند یم ممنوع همسان کیولوژیب اثرات با ای مشابه ییایمیش ساختار با موارد ریسا و ریز مواد

 :نه محدود به آنها  یول ریموارد ز شامل ،قرمز گلبول دیتولعوامل موثر بر  و (EPOها ) نیتیتروپویار -1

 آگونیست های گیرنده اریتروپویتین، مانند: 1-1

Darbepoetins (dEPO); Erythropoietins (EPO); 

EPO-based constructs [e.g. EPO-Fc, Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; 

EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-530, Peginesatide) 

 

 ( مانند:HIFکننده هیپوکسی ) القا های فاکتور فعال کننده عوامل 2-1

Cobalt; Daprodustat (GSK1278863); Molidustat (BAY 85-3934); Roxadustat (FG-4592); 

Vadadustat (AKB-6548); Xenon. 

 ، مانند :GATAمهار کننده های  3-1

K-11706 

 :مانند، TGF-beta (TGF-β)رسان  پیامی مهار کننده ها 4-1

Luspatercept; Sotatercept. 

 های گیرنده ترمیم کننده درونی، مانند: آگونیست 5-1

Asialo EPO; Carbamylated EPO (CEPO) 

 

 

 

 

 .هستند خاص غیر موادگروه  نیمواد ا یتمام ؛(مسابقات از خارج و مسابقات نیح)در همه مواقع  ممنوع
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 آنها کننده آزاد عواملو  یدیپپت یها هورمون -2

 :مانند“ مردان در"( و عوامل آزاد کننده آنها LH) ینیلوتئ نهورمو ،(CG)یجفت نیگنادوتروپ ، 2-1

Buserelin, Deslorelin, Gonadorelin, Goserelin, Leuprorelin, Nafarelin and Triptorelin. 

 Corticorelin مانند آنها کننده آزاد عوامل و ها نیکوتروفیکورت ، 2-2

 : است آنها به محدود نه یول ریز موارد شاملآن و عوامل آزاد کننده آن  اجزای (،GH) رشد هورمون ، 2-3

 مانند رشد هورمون یها آنالوگ 

  CJC-1293, CJC-1295 ، Sermorelin, Tesamorelin؛  

 مانند رشد هورمون اجزای AOD-9604 و hGH 176-191؛  

 :  آنها به محدود نه یول ریز موارد شامل رشد هورمون کننده آزاد عوامل، 2-4

 (GHRH و  )رشد هورمون ترشح یها محرک (GHS) (e.g. CJC-1293, CJC-1295, 

sermorelin and tesamorelin) 

  مانند آن یها مقلد و آزاد کننده هورمون رشدهورمون Lenomorelin (ghrelin), 

Ipamorelin, Macimorelin, Tabimorelin Anamorelin 

-Alexamorelin, GHRP مانند (GHRPs) ؛مانند آن یها مقلد و آزاد کننده هورمون رشد یها دیپپت

1, GHRP-2 (pralmorelin),GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, Examorelin 

)Hexarelin( 

 : است آنها به محدود نه یول ریز موارد شاملرشد  ورفاکت( یمدوالتورها) یها کننده لیدتع و رشد یفاکتورها -3

Fibroblast Growth Factors (FGFs); 

Hepatocyte Growth Factor (HGF); 

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) and its analogues; 

Mechano Growth Factors (MGFs); 

Platelet-Derived Growth Factor (PDGF); 

Thymosin-β4 and its derivatives e.g. TB-500; 

Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF); 

ساخت عروق  گامنت،یل ایتاندون  ،عضله لیتحل ای ساختکه بر  رشد فاکتورکننده های  لیتعد ورشد  یفاکتورها ریسا و

 .موثر هستند ینوع تار عضالن لیو تبد رییتغ ای یبازساز توان ،یمصرف انرژ د،یجد
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: S3 یها ستیآگون β2 

 ریموارد ز شاملکه  ممنوع هستند ،ینور یها زومریاهمه  شامل ،دو -بتا رندهیگ یانتخاب ریو غ یانتخاب یها ستیآگون هیکل

 : است آنها به محدود نه یول

 Terbutaline  Reproterol  Indacaterol  Arformoterol 

 Tulobuterol  Salbutamol  Levosalbutamol  Fenoterol 

 Vilanterol  Salmeterol  Olodaterol  Formoterol 

 Tretoquinol (trimetoquinol)   Procaterol  Higenamine 

 :استثنائات

 از که ،شده میتقس یدوزهادر  ساعت 24 یط کروگرمیم ۱600 حداکثر؛ یاستنشاق (Salbutamol) سالبوتامول -

 .گردد مصرف شتریب ساعت 8هر  در گرمکرویم 600از  دیشروع شود نبا یدوز هر

 .است ساعت 24 یط کروگرمیم ۵4 شده مصرفدوز  حداکثر ؛یاستنشاق( Formoterol) ترولوفورم -

 .است ساعت 24 در کروگرمیم 200 شده مصرفدوز  حداکثر ؛یاستنشاق( Salmeterol) سالمترول -

 .است ساعت 24در  کروگرمیم 2۵ شده مصرفدوز  حداکثر ؛یاستنشاق (Vilanterol) النترولیو -

از  یناش قطعادر ادرار  ng/mL40از  شتریب غلظتبا  ترولوفورم ای ng/mL۱000از  شیب غلظتبا  سالبوتامولوجود 

 یبررس قیورزشکار از طر نکهیخواهد شد، مگر ا ی( تلقAAF)یشگاهیآزما یعیطب ریغ افتهی و ستینآن  یمصرف درمان

حداکثر  زانیتا م یاستنشاق یمصرف دوز درمان ازبدست آمده  یادرار غلظت جهیثابت کند که نت کینتیفارماکوککنترل شده 

 .است شده یناشمورد اشاره در باال 

 

 

 

 

 

 

 .هستند خاص موادگروه  نیمواد ا یتمام ؛(مسابقات از خارج و مسابقات نی)حدر همه مواقع  ممنوع
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 S4 :کیمتابول و یهورمون( یها کننده لی)تعد یمدوالتورها 

 ممنوع هستند: ریز کیمتابولکننده های  لیتعدها و  هورمون

 :ستین آنها به محدود فقط یولبوده  ریموارد ز شامل زآروماتا میآنز یها کننده مهار .۱

 

• 2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol); 

• 2-Androstenone (5α-androst-2-en-17-one); 

• 3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol); 

•3-Androstenone (5α-androst-3-en-17-one); 

• 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo); 

• Aminoglutethimide; 

• Anastrozole; 

• Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione); 

• Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane); 

• Exemestane; 

• Formestane; 

• Letrozole; 

• Testolactone 

 :ستین آنها به محدود فقط یولبوده  ریشامل موارد ز (SERMs) استروژن رندهیگ یانتخاب یها کننده لیتعد .2

 Ospemifene  Bazedoxifene 

 Raloxifene  Clomifene 

 Tamoxifen  Cyclofenil 

 Toremifene  Fulvestrant 

 

 :ستین آنها به محدود یول  ریشامل موارد ز ،کنندیم یریجلوگ IIB نیویاکت رندهیگ شدن فعالکه از  یعوامل .3

• Activin A-neutralizing antibodies 

• Activin receptor IIB competitors such as: Decoy activin receptors (e.g. ACE-031) 

  ؛(مسابقات از خارج و مسابقات نی)حدر همه مواقع  ممنوع

 .هستند  غیر خاص  4.4S ،4.3S مواد گروهو خاص   4.1S ،4.2S مواد گروه
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 S4 :ادامه لیست( کیمتابول و یهورمون( یها کننده لی)تعد یمدوالتورها( 

• Anti-activin receptor IIB antibodies (e.g. bimagrumab) 

• Myostatin inhibitors such as: 

- Agents reducing or ablating myostatin expression;  

- Myostatin-binding proteins (e.g. follistatin, myostatin propeptide)  

- Myostatin-neutralizing antibodies (e.g. domagrozumab, landogrozumab, 

stamulumab) 

 :کیمتابول یها کننده لیتعد .4

- 4.1  Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR, SR9009; 

and peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARδ) agonists, e.g. 

2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5 yl] methy[thio]phenoxy] 

acetic acid [GW1516, GW501516] 

-4.2  Insulins and insulin-mimetics 

- 4.3  Meldonium 

- 4.4  Trimetazidine 
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S5: پوشاننده عوامل و( ها کیورتید) مدر مواد 

 .باشند یم ممنوع کسانی کیولوژیب )اثرات( اثر ایمشابه  ییایمیمواد با ساختار ش مانند سایره ریها و مواد پوشاننده ز کیورتید

 :دستین آنها به محدود فقط یولبوده  ریموارد ز شامل

 نیدسموپرس (Desmopressin ،)دیپروبنس (Probenecidحجم دهنده ها ،)پالسما  ی(Plasma expanders ،)

 استارچ لیات یدروکسیه(، Dextran) دکستران(، Albumin) نیآلبوم یدیداخل ور زیتجو ؛بعنوان مثال

(Hydroxyethyl starch )تولیمان و (Mannitol.) 

 Acetazolamide; Amiloride; Bumetanide; Canrenone; Chlortalidone; Etacrynic acid; 

Furosemide; Indapamide; Metolazone; Spironolactone; Thiazides, e.g. Bendroflumethiazide, 

Chlorothiazide and Hydrochlorothiazide; Triamterene and Vaptans, e.g. Tolvaptan. 

 تاستثنائا: 

 رونیدروسپ (Drospirenone ،)پامابروم (Pamabromو مصرف چشم )یمهار کننده ها ی Carbonic anhydrase 

 ؛](Brinzolamide) دینزوالمایبر(، Dorzolamide) دیدورزوالما مانند[

 نیپرسیفل یموضع کاربرد (Felypressin به عنوان ) پزشکی دندان کننده حس یبماده. 

  :شاملمسابقه  نیدر ح ایهمه مواقع  درممنوع در نمونه ادرار ورزشکار  ،حد آستانه مشمولمقدار از مواد  هر کشف: توجه

 افتهیپوشاننده در نمونه ورزشکار،  ایماده مدر  کیبه همراه  سودوافدرینو  نیافدر لیمت ن،یافدر ن،یفورموترول، سالبوتامول، کات

مصرف  یبرا تایید شده TUE یک دارای که دینما ثابتبتواند  ورزشکار نکهیا مگر شود یم یتلق AAF یعیطب ریغآزمایشگاهی 

 .می باشد پوشاننده ای مدر ماده مصرف درمانی یبرا یدیگر شده دییتا TUE  عالوهکشف شده بآن ماده  درمانی

 

 

 

 

 هستند خاص موادگروه  نیمواد ا یتمام ؛(مسابقات از خارج و مسابقات نی)حدر همه مواقع  ممنوع
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 ممنوعه یها روش

: M1 خون باتیترک و خون یدستکار 

 :باشد یم ممنوع ریز موارد

 ای (یانسان ری)غ هترولوگ ای ](گرید فرد) همولوگ[ کیآلوژن(، فرد )خود اتولوگ خوناز هر مقدار  (مجدد) تزریق ای زیتجو .۱

 .خون گردش دستگاه داخل به منشاء هر با قرمز گلبول یها فراورده

            محدود  هاآنبه  یبوده ول ریشامل موارد زکه   ژنیاکس یبرداشت، انتقال و آزاد ساز ایجذب  یمصنوع یدهنده ها شیافزا .2

 :شوند ینم

 افتهی رییتغ هموگلوبین یو فراورده ها efaproxiral (RSR13) رالیفاپروکسا(، Perfluorochemicals) کالیپرفلوروکم

«modifiedhaemoglobinproducts» نیهموگلوب هیبا پا یخون یها نیگزی)مانند: جا 

(microencapsulatedhaemoglobinproducts ) مکمل ژنیاکس یمصرف استنشاق یاستثنابه. 

 .ییایمیش ای یکیزیفبه روش های  خون اجزای ایخون  یداخل عروق یشکل از دستکار هر.3

: M2 ییایمیش و یکیزیف یدستکار 

 :باشد یم ممنوع ریز موارد

کنترل  ندیفراخالل  درو اعتبار نمونه جمع آوری شده  تیتمام در رییتغ هدف با نمونه یاقدام به دستکار ای یدستکار .۱

 نمونه تیماه تغییر جادیا ای /و نمونه کردن نیگزیجا :ستین آنها به محدود فقط یولبوده  ریموارد ز شاملکه  نگیدوپ

 .به نمونه پروتئاز یها میافزودن آنز مانند

باشند،  یساعته ممنوع م ۱2 یدر طول دوره زمان تریل یلیم ۱00از  شتریب قاتیتزر ای / و یدیور داخل یها ونیانفوز .2

 یکینیکل یها یبررس ایو  یاعمال جراح ،یمارستانیب درمان هایدر روند  یکه به صورت مجاز و قانون یدر موارد مگر

 .شوند تزریق می

  ؛(مسابقات از خارج و مسابقات نی)حدر همه مواقع  ممنوع

 در نظر گرفته می شود.خاص که روش  2.2Mمگر روش  هستند خاصغیر  روش هاتمامی 
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: M3 یو سلول یژن نگیدوپ 

 :باشند یم ممنوع ورزشکار عملکرد بالقوه تیظرف شیافزا علت به ریز موارد

 یسمیمکان هر با را ژن انیب ای /و ژنوم یتوال است ممکن که کینوکلئ دیاس یها آنالوگ ای کینوکلئ یدهایاس از استفاده .۱

 .است آنها به محدودنه فقط  اما ژن انتقال یآور فن و ژن کردن خاموش ژن، شیرایو شاملموارد  نیا. دهند رییتغ

 .اند افتهی رییتغ یکیژنت نظر از که ییها سلول ای و یعیطب یسلولها از استفاده .2
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S6: ها محرک (STIMULANTS) 

 ریز باتیترک شاملمحرک  مواد باشند. یممنوع م مرتبط  Lو  D مانند ینور یها زومریهمه ا جمله ازمواد محرک  هیکل

 :باشند یم

a- از عبارتند خاص ریغ محرک مواد: 

Adrafinil; Amfepramone; Amfetamine; Amfetaminil; Amiphenazole; Benfluorex; Benzylpiperazine; 

Bromantan; Clobenzorex; Cocaine; Cropropamide; Crotetamide; Fencamine; Fenetylline; 

Fenfluramine; 

Fenproporex; Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; Furfenorex; Lisdexamfetamine; 

Mefenorex; Mephentermine; Mesocarb; Metamfetamine(d-); p-methylamfetamine; Modafinil; 

Norfenfluramine; Phendimetrazine; Phentermine; Prenylamine; Prolintane. 

 .گردد یم یتلق خاص ماده باشدقسمت فهرست نشده  نیکه به طور واضح و مشخص در ا یمحرک مادههر 

b- هستندفقط محدود به آنها  نه یول ریموارد ز شامل، خاص محرک مواد: 

3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine); 4-Methylhexan-2-amine (methylhexanamine); 

4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine); 5-Methylhexan-2-amine (1,4-

dimethylpentylamine); Benzfetamine; Cathine**; Cathinone and its analogues, e.g. mephedrone, 

methedrone, and α - pyrrolidinovalerophenone; Dimetamfetamine (dimethylamphetamine); 

Ephedrine***; Epinephrine**** (adrenaline); Etamivan; Etilamfetamine; Etilefrine; Famprofazone; 

Fenbutrazate; Fencamfamin; Heptaminol; Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine); 

Isometheptene; Levmetamfetamine; Meclofenoxate; Methylenedioxymethamphetamine; 

Methylephedrine***; Methylphenidate; Nikethamide; Norfenefrine; Octodrine (1,5-dimethylhexylamine); 

Octopamine; Oxilofrine(methylsynephrine); Pemoline;Pentetrazol; Phenethylamine and its derivatives; 

Phenmetrazine; Phenpromethamine; Propylhexedrine; Pseudoephedrine*****; 8Selegiline; 

Sibutramine; Strychnine; Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); Tuaminoheptane. 

 باشند. یممنوع م زین دارندهمسان با محرک ها  کیولوژیاثرات ب ایمشابه  ییایمیکه ساختار ش یمواد گریو د

 ممنوع در زمان مسابقات

 در نظر گرفته می شود.  غیر خاصکه  A6S.مگر گروه  هستند مواد خاصتمامی مواد این گروه 

 نیمفتامآ مت یاکس ید لنیمتو  نیکوکائ شامل در این بخش مواد دارای کاربرد سوء مصرف

(MDMA, Ecstasyهستند ). 
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 :گروه محرک ها استثنائات

 نیدیکلون (Clonidine) 

  مانند پوستی، چشمی و بینی درمان مصرف دارایمشتقات ایمیدازول: 

Xylometazoline Indanazoline Brimonidine 

 Naphazoline Clonazolone 

 Oxymetazoline Fenoxazoline 

 

 : شامل قرار دارند و در زمره مواد ممنوعه نیستند 2022)نظارتی( مواد محرک مندرج در برنامه پایش دیگر  و 

Phenylpropanolamine  Nicotine Bupropion 

Pipradrol and synephrine Phenylephrine Caffeine 

 

 .است ممنوع باشد تریل یلیم در کروگرمیم 5 از شتریب ادرار نمونه در آن غلظت که یمواقع در(: Cathine) نیکات**

 یلیم در کروگرمیم 10 از شیب ادرار در آنها غلظت که یزمان( methyl ephedrine) نیافدر لیمت و (Ephedrine) نیافدر***

 .است ممنوع باشد، تریل

 کننده حس یب با آن همزمان زیتجو ای ،یچشم داخل و ینیب داخل مانند آن یموضع کاربرد(: Epinephrine)نینفر یاپ ****

 .باشد ینم ممنوع یموضع یها

 ممنوع باشد، داشته تریل یلیم در کروگرمیم 150 از شتریب یادرار غلظت که یهنگام(: Pseudoephedrine) سودوافدرین *****

 .است
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 : S7ها مخدر (NARCOTICS) 

 .باشد یم ممنوع L  و D  مانند مرتبط نوری یها زومریا همه جملهاز  ریز مخدر مواد

 Morphine  Buprenorphine 

 Nicomorphine  Dextromoramide 

 Oxycodone  Diamorphine (heroin) 

 Oxymorphone  Fentanyl and its derivatives 

 Pentazocine  Hydromorphone 

 Pethidine  Methadone 

 

8S: ها دیینویکاناب (CANNABINOIDS) 

 مانند : هستند ممنوع یمصنوع و یعیطب یها دیینویکاناب  تمام

  از دستهCannabis   )محصوالت  و( جوانا یمار ،شیحشCannabis. 

 طبیعی و مصنوعی های نولیدروکانابیتتراه (THCs).  

 اثرات که یمصنوع یها دیینویکاناب THC کنند یم دیتقل را. 

 Cannabidiol  یاستثنا به

 

 

 

 .هستند خاصمواد تمامی مواد این گروه ، ممنوع در زمان مسابقات

 دایامرفین )هروئین( :ماده دارای کاربرد سوء مصرف در این بخش

 

 .هستند خاصمواد تمامی مواد این گروه ، ممنوع در زمان مسابقات

 (THCتتراهیدروکانابینول ) :ماده دارای کاربرد سوء مصرف در این بخش
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S9 :ها دیکوئیگلوکوکورت (GLUCOCORTICOIDS) 

،   ,Buccal, Gingivalمانند  Oro-mucosalی به هر شکل، خوراکی )شامل قیتزربصورت  اگر ها دیکوئیگلوکوکورت همه

 .باشند یم  مصرف شوند، ممنوع رکتال )شیاف(  ای (Sublingualزیر زبانی 

 :آنها هستند به محدود نه یولموارد زیر  شاملکه 

 Mometasone  Dexamethasone  Beclometasone 

 Prednisolone  Flucortolone  Betamethasone 

 Prednisone  Flunisolide  Budesonide 

 Triamcinolone -  Fluticasone  Ciclesonide 

          acetonide  Hydrocortisone  Cortisone 

  Methylprednisolone  Deflazacort 

 

 توجه:

 اطرافو  یچشم ،ینیداخل ب ،یپوست ،یداخل کانال -ی: دندانیو موضع ی)از جمله استنشاق زیتجو یراه ها رسای •

 .ستیممنوع ن یدرمان کاربردهایسازنده و از نظر مجاز  ی( در صورت استفاده در دوزهایمقعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هستند خاصمواد تمامی مواد این گروه ، ممنوع در زمان مسابقات
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: P1 مهار  بتابلوکرها(یها رندهیگ کننده β) 

 دوره داخلدر  دار ستاره یرشته هاو در  مسابقات دوره داخلدر  ریز یورزش یهادر رشته  بتابلوکرها مصرف

 :است ممنوع خارج از مسابقاتو  مسابقات

 فدراس یران لیاتومب(یجهان ونی FIA) 

 فدراس اردیلیب(یجهان ونی WCBSی( )برا )همه رشته ها 

 دارت (WDF) 

 گلف (IGF) 

 اسنوبورد /یاسک (FIS)، در رشته های ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and snowboard 

halfpipe/big air 

 آب ریز یها ورزش (CMAS )یها رشته درIn constant-weight apnoea with or without fins, 

dynamic apnoea with and without fins, free immersion apnoea, Jump Blue apnoea, 

.target shooting, and variable weight apnoea spearfishing, static apnoea, 

 فدراس با یانداز ریت( یجهان ونیکمان WA)* 

 یراندازیت (ISSF, IPC)*
 

 .دارند تیممنوع مسابقات و حین مسابقات از  رجاخ ،در رشته های ستاره دار بتابلوکرها *

 :باشند یم آنها به محدود قطنه ف یول ریز یهاشامل دارو بتابلوکرها

 Oxprenolol  Labetalol  Bunolol  Acebutolol 

 Pindolol  Metipranolol  Carteolol  Alprenolol 

 Propranolol  Metoprolol  Carvedilol  Atenolol 

 Sotalol  Nadolol  Celiprolol  Betaxolol 

 Timolol  Nebiviol  Esmolol  Bisoprolol 

 

 مشخص  یورزش رشته های در ممنوع مواد

 .هستند خاصمواد تمامی مواد این گروه 
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