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 « با نام و یاد خدا» 
 

 ايو حرفه قهرمانیورزش  در مبارزه با دوپينگمنشور 
 

 

 همادورزشی، رشته  ورزشکار               اينجانب 
 

سوگند به خداوند سبحان كه ناظر افکار و اعمال ماست در  ضمناختيار تام،  با ،در سالمت كامل روح و جسم

و  موجه دليل مبارزه با دوپينگقوانين و مقررات از  یاطالعو بیآگاهی  عدم نمايم كهاذعان می نهايت افتخار

 ،پاك ورزش ارتقايعدالت براي ورزشکاران،  حفظ ورزش، روح به احترام بمنظور .مانعی بر اجراي قانون نيست

 گردمتعهد میم وظيفه خود دانسته ،ورزشکاران ساير و خود روحی و جسمی سالمت حفظ ،دوپينگ و عاري از

به شرح   ستاد ملی مبارزه با دوپينگ ايران (2021)مجموعه قوانين مندرج در هاي كليه وظايف و مسئوليتبه 

 :باشمپايبند  زير

 .در ايران نگيدوپ با مبارزه نيقوان مجموعه از يرويپ و یكاف یآگاه .1

  .زمان هر در نمونه هئارا يبرا بودن دسترس درو  یآمادگ .2

 .كندیم استفاده اي خورندیم آنچه هر نسبت به نگ،يدوپ با مبارزه نهيزم در ،كامل تيمسئول اطالع از .3

 قبول و( ورزشکار) ممنوعه يهاروش و مواد مصرف عدم به اجبار از یپزشک پرسنل نمودن مطلع .4

 نگيدوپ با مبارزه نيقوان شود،یم انجام شانيا يبرا كه یپزشک درمان آنکه از نانياطم حصول تيمسئول

 .نکند نقض را

 ورزشکار تخلف اتهام بخاطر كه یحکم گونه هر از مربوطه یالمللنيب ونيفدراس و نادورانيا نمودن مطلع .5

 .باشد شده صادر كد به رمتعهديغ یئتيه توسط گذشته سال 10 در نگيدوپ با مبارزه نيقوان از

 در را یقيتحق نگيدوپ با مبارزه نيقوان از تخلفات درباره كه ینگيدوپ با مبارزه يهاسازمان با يهمکار .6

 جهت نگيدوپ با مبارزه يهاسازمان كه یقاتيتحق در ورزشکار كامل يهمکار عدم .دارند اجرا دست

 نادورانيا یانضباط تهيكم نيقوان طبق دهند،یم انجام نگيدوپ با مبارزه نيقوان از تخلفات یبررس

 .شود منجر رفتار سوء به ورزشکار شدن متهم به تواندیم

 نگيدوپ با مبارزه گريد سازمان هر اي یمل ونيفدراس نادو،رانيا درخواست به پاسخ در ديبا ورزشکار .7

 .كنند ارائه را خود بانيپشت پرسنل یتيهو اطالعات ورزشکار، به نسبت ارياخت و تيمسئول يدارا

 كنترل در كه يگريد شخص اي نگيدوپ كنترل یرسم مقام کي به نسبت ورزشکار زيآمنيتوه رفتار .8

 نادورانيا یانضباط تهيكم نيقوان طبق نباشد، Tampering مصداق اگر یحت دارد، دخالت نگيدوپ

 .شود منجر رفتار سوء به ورزشکار شدن متهم به تواندیم
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 :مورد 3در  ( Strict Liability)مطلق  قانونی مسئوليت

 های ممنوعه: مواد و روش .1

 خود بدن به ممنوعه ماده نوع هر ورود ازنادو موظف هستم تا مجموعه قوانينی ايران 2-1-1براساس ماده 

 آنها به مربوط ينشانگرها اي ساز و سوخت از حاصل مواد ممنوعه، ماده نوع هر کهيصورت در. نمايم ممانعت

 اثبات و اعالم جهت اساس، نيهم بر). بود خواهد من عهده بر آن كامل تيمسئول شود، افتي امنمونه در

 اي اهمال قصور، عمد، ت،ين دادن نشان و یابيارز به یلزوم نگيدوپ با مبارزه نيقوان از ورزشکار تخلف

 .(ندارد وجود ورزشکار آگاهانه مصرف
 

 های ورزشی:استفاده از مکملخطر  .2

خطر  اعالم ميدارم، ي ورزشیهامکملتوصيه آژانس جهانی مبارزه با دوپينگ بر استفاده از  عدم با توجه به

 .مصرف می نمايم و پذيرفته آن را عواقب احتمالیريسک  وام آناليز نمونهمثبت شدن احتمالی 
 

 :)(Whereaboutsالزامات در دسترس بودن  .3

محل حضور خود از جمله محل اسکان، كار، كامل اطالعات  خواهم بودنادو موظف ابالغ ايراندرصورت  

  ايم.نمهرگونه تغيير آنرا بروز رسانی ثبت و در سيستم آدامز ماه  3هر به صورت دقيق  تمرين و ... را

 

 :( 2)فصل  دوپينگمبارزه با  پيامدهاي تخلف از قوانين 

و يا هرگونه فعاليت هاي ورزشی شركت در رقابت ممنوعيت: فردي ورزشی هايمحروميتاعمال  -1

 .هاي ورزشیدر كليه رشته ،مرتبط با ورزش در هر سمت و عنوان

 .مسابقاتدر  كسب شده ابطال نتايج -2

 .امتيازات كسب شده گيري مدال وبازپس -3

 .جوائز نقديمصادره شدن  -4

 تخلف. بت انجامبامالی  جريمههاي مرتبط با كنترل دوپينگ و ران هزينهبج -5
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 ساير الگوي كه نمايممی تعهد دانسته، ورزش در رقابت از فراتر را خود نقش ايحرفه ورزشکار بعنوان همچنين

، باشم المللیبين و ملی ورزش عرصه در دوپينگ با مبارزه امر در پيشگام ورزشی سفير يک و ايرانی ورزشکاران

 مبارزه المللیبين و ملی هايبرنامه با كامل مساعدت و همکاري صرف را خود عملی و فکري توان تمامی بعالوه

 .نمايم پاك ورزش ترويج و دوپينگ با

 

 حرفه ادامه به المللی،بين و ملی قوانين چهارچوب در ،مربوطه حقوقی مسائل همه پذيرش ضمن اينجانب

 در خود تعهدات و اظهارات تمام به و بوده متعهد دوپينگ و ممنوعه هايروش و مواد از دور به خود ورزشی

 .ماند خواهم پايبند سوگندنامه اين

 

  خانوادگینام و نام

  فرزند

  متولد

  شماره  ملی

  آدرس ایمیل

  تلفن همراه

                                     تاریخ
 

 امضاء                                                                      

 


