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 ... ونیفدراس

 (خارج مسابقات یها یرینمونه گ یمنتخب برا)  ملی RTP ستیورزشکار در ل یریقرارگ هیمه ابالغنا

 

 

 نگیمبارزه با دوپ یستاد مل نگیمبارزه با دوپ نیقوان

 شما در فهرست یریقرارگ هیابالغ  RTP یمل  

 

  زیعز ورزشکار

اطالعات  ایران نگیمبارزه با دوپ نیو الزم است تا مطابق قوان دیاقرار گرفته رانیا یمل RTP ستیکه شما در ل رساندمی اطالع به لهیوس نیورزشکار بد

 .کنیدارائه  را  نمایدمی را فراهم به شما  یامکان دسترس نگیکنترل دوپ که برای (Whereabouts) مکانی خود

مهم است بسیار یید. فرما ثبترا   (Whereabouts)خود  یاطالعات مکان  2021اول ژانویه   خیتارتا از  دیموظف هستالف  وستیپ مهیبا ضم طابقم 

که در صورت  یو عواقب کندمی جادیشما ا برای در لیست را که قرار گرفتن یالزامات هیابالغ نیچرا که ا پیدا کنید، هیاطالع نیا یاز محتوا یکه درک کامل

 کند.می بیانشد  دیمتحمل خواه الزامات نیمفاد ا تیعدم رعا

 دیتوجه کن .ردیگقرار از شما  یریگنمونه حق یدارا نگیمبارزه با دوپ یهاسازمان ریسا اراختی درتواند می ثبت شده شما یهاذکر است که آدرس الزم به

 هاروش ریسا ایثبت شده  یمکاناطالعات  این با استفاده از ،از شما یریگنمونه حق یدارا نگیمبارزه با دوپ یهاسازمان ریساوادا  نیاساس قوان برکه 

 .کنند یریگنمونه شما ازهر زمان  در انندتومی

 بیترت نیبد .داده شده است حیالف توض وستیدر پ لیبه تفص زدر آدام Whereabouts ،شمای ثبت اطالعات مکان یبراشده  مقرر یزمان یهامهلت

 .دیباش نمودهخود را ثبت  یمکاناطالعات  یالدیمکوارتر آغاز هر  از شیروز پ 1۵تا  دیشما موظف هست

 مورد نظر  یمکانارائه اطالعات  یچگونگ

ثبت و به انجام  لیبه منظور تسه. شودیانجام م منیبر وب و ا یمبتن ADAMS نگیو کنترل مبارزه با دوپ تیریمد ستمیشما در س یمکاناطالعات ثبت 

 ای زآدام به سایت دیتوانیم خود عبور و رمز ینام کاربر با ورود است. نموده جادیرا ا Athlete Central موبایل شنیکیوادا اپل ،هاآدرس یروز رسان

مراجعه  ریز نکیبه ل دیتوان یم شنیکیاپل ای زدرباره آدام شتریبه اطالعات ب ازیدر صورت ن .دیینما ثبتخود را  یاطالعات مکان ،شدهوارد  فوق شنیکیاپل

 :دیینما

http://adams-docs.wada-ama.org/display/EN/ADAMS+User+Guide+for+Athletes. 

 

 آدامز عبور رمزو  یکاربر نام

 یباره نحوه دسترسورزشکاران در شما ییراهنما آماده 26216336 میخط تلفن مستق .نیاز داریدو پسورد  ینام کاربر به شنیکیو اپل تیورود به وب سا یبرا 

 09199172062 واتساپ ستاد شماره سواالت خود را به دیتوان یبه عالوه م می باشد. ینمودن رمز قبل ستیر ای هیرمز ورود اول ،یارائه نام کاربر ز وبه آدام

  .دییارسال نما

1.06.2021 

http://adams-docs.wada-ama.org/display/EN/ADAMS+User+Guide+for+Athletes
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 ای زآدام سایت وب استفاده ازبا  2021سال  سوموارتر ک یبرا ،کباریسه ماه  هربه  دیباداده شده  حیالف توض وستیمطابق آنچه در پ یاطالعات مکان

و  ییبه راهنما ازیدر صورت ن .دباش شده دوار 2۵/3/1400تا روز   (15.06.2021) کوارترروز پیش از شروع هر  Athlete Central  ،1۵ شنیکیاپل

 دییتماس حاصل نما یدر ستاد مل یشورش معصوم یبا آقا دیتوان یم شنیکیاپل ای زکمک در ارتباط با آدام

 

 یاطالعات مکان یروز رسان به

مشخص شده در  یحتماً به مهلت قانون توجه به این موردبا  ،دییرا ارائه نما ندهیسه ماه آ یخود برا یمکان قیدر موعد مقرر اطالعات دق شما رودمی انتظار

مکان  ای نیدر برنامه تمر یرییها تغآدرس ثبتچنانچه پس از  .دییکه ممکن است ثبت نما یهر روز را در حد یالزم برا مکانی و اطالعات دیباال توجه کن

 .دیینما یبه روز رسان موبایل شنیکیاپل ایآدامز  در ماًیخود در طول کوارتر را مستق یاطالعات مکان یراحتب دیتوانیم آیدوجود باستقرار شما  یها

ه روز و ب قیدق یمکانتا اطالعات  استبر عهده شما  تیمسئول نیا .باشد قیهمواره کامل و دق دیینما یرا که ثبت و ارائه م یاطالعات دییحتماً توجه فرما

 نترنتیه اباطالعات  یو به روزرسان راتییثبت تغ یکه برا یدر موارد است.ممکن  شنیکیو اپل زدر آدام فوق اطالعات رییهرگونه تغایجاد  .دییخود را ارائه نما

( واتساپ) پیامک 09199172062به شماره  بهرا  مطابق الزامات قید شده در پیوست الف ،جهت ثبترا  اطالعات خود دیتوان یم دینداشته باش یدسترس

 فرمایید. ارسال  iran.nado.official@gmail.comایمیل ستاد ملی به آدرس  به یاکرده 

 

 از عدم انجام الزامات حاصل عواقب

تخلف عدم ، موثق لیعدم ثبت اطالعات بدون دل شده باشد.کوارتر ثبت  آن از روز اول شیکوارتر تا پهر  یخود برا یمهم است که اطالعات مکان یلیخ 

تخلف مانع بروز تا  میا شده قایلشما  یکوارتر را براهر از شروع  شیروز پ 1۵ یعلت ما مهلت زمان نیگردد به هم یمحسوب م (Filling failure) ثبت

 گردد. ثبتعدم 

خود  جدید یهاآدرس عیخود سر یهابرنامه در رییتغبروز هرگونه در صورت . باشد قیکامل و دق نماییدمیثبت  ی کهمهم است که اطالعات اریبس نیهمچن

به شما  یدسترس امکان یریگنمونه یبرا نگیدر صورت مراجعه افسر کنترل دوپ و بماند یباق قیکامل و دق ثبت شده تا اطالعات دیینما یرا به روز رسان

 خواهد شد.شما محسوب  یتخلف عدم ثبت برا دییماناقدام ن بروز رسانیموثق نسبت به  لیکه بدون دل یدر صورت .باشد فراهم

شما ثبت  یبرا (Missed test) از تست بتیتخلف غ دیحضور نداشته باش یکاف لیبدون دل ،قهیدق 60 دوره عنوان تحتمشخص شده  آدرسدر  چنانچه

 .گرددیم

 دیداشته باشباشد،  Missed test ای Filling failureاز  یبیتواند ترک یکه م  Whereabouts failureسه نوبت  ،ماهه 12دوره  کیدر اگر 

 یبرا ماه 24از  شتریب ایتخلف  نوبت نیاول برایماه  24تا  12 ی برابرتیدوره محروم، شما در نظر گرفته شده یبرا نگیمبارزه با دوپ نیاز قوان 2.4تخلف 

 .دشخواهد گرفته  ظرشما در ن یبرا یبعد یتخلف ها

 ورزشکار یشخص تیمسئول

 یمل ونیدر فدراس یرسم یمقام ای نیوالد ،ندهینما ،یمانند مرب یآن را به شخص ثالث یهایو به روزرسان حضور مکان یهاثبت آدرس انجام دیتوانمیشما  

 به امضای و استشخص ثالث آن به  شما ی که نشان دهنده تفویض اختیارحتماً قراردادباید  یمورد نیدر چن .دیینما ضیقبول آن شخص ثالث تفو طشربه 

 .دییبه ما ارائه نما را است رسیدهشخص ثالث آن و  اشم
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که  دییحاصل نما نانیاطم لذا ست ا بر عهده خود شما هیابالغ نیشده در ا دیق یاطالعات مکان ثبتعدم  و عواقب کامل تیکه مسئول دیداشته باش توجه

 ،ثخود به شخص ثال یثبت مکان اریاخت تفویض دادن رغمیعلکه  دییتوجه فرما .دیحضور داشته باشاعالم و ثبت شده  یهاآدرسدر  یریگحتماً جهت نمونه

 همچنان بر عهده شما خواهد بود. احتمالی، ت عدم ثبتیمسول

 

 از مسابقات یبازنشستگ -  RTPمدت باقی ماندن در لیست 

  -2 ای دیرا اعالم نما ستینادو کتباً خروج شما از ل رانیا -1داشت مگر آنکه  دیقرار خواه رانیاRTP یمل ستیدر ل یکه شما تا اطالع ثانو دییتوجه فرما

به  لیماچنانچه ت ،دیتوجه داشته باش یدر صورت اعالم بازنشستگ .دییاعالم نما یمل ستادبه از مسابقات را  یبازنشستگ مبنی بر خود یدرخواست کتب

مربوطه  یهاو فرم شتریب اتیجزئ .دییارائه نما یخود را به ستاد ملرفع بازنشستگی  یماه قبل درخواست کتب 6 ستیبا یم دیبازگشت به رقابت را داشته باش

 .باشدیموجود م یستاد مل تیروند در سا نیبه ا

 

 یمحرمانگ

 اریدر اخت ازیاطالعات تنها بر اساس ن نیا .خواهد شد ینگهدارمحرمانه  و محفوظ، به صورت امندر تمام مدت  دیینمایکه ارائه م هاییو آدرس اطالعات

 یارائه شده شما صرفاً برا اتاطالعبه دسترسی به اطالعات آدرس هستند. مجاز شما از  یریگنمونه حق یدارا نگدوپی با مبارزه سازمان ای وادااز  یافراد

با آن رفتار و حریم خصوصی  یشخصحفاظت اطالعات  یالمللنیاستاندارد ببر اساس  نباشد اجیاحت هاآنکه  یزمانو  شودمیاستفاده  نگیاهداف کنترل دوپ

 .خواهد شد

 

  دیانجام ده دیکه با اقداماتی

  ًدینامه را در سوابق خود نگه دار نینسخه از ا کیلطفا. 

  ًآن را  و ردهکء امضا خیتاربا ثبت را  "هیابالغ نیاز مفاد ایافتن اقرار به اطالع " وستیپ برگه ،هیموارد ابالغ میو تفه دیعنوان رسبه لطفا

  .دییارسال نما  iran.nado.official@gmail.com آدرس به یستاد مل لیمیبه ا

 دییتماس حاصل نما 09199172062 با شماره واتساپ یشورش معصوم یبا آقانامه  نیدر ارتباط با ا یابهام ایهرگونه سوال  در صورت. 

 

 .دینمایرا م یدر ورزش کمال سپاسگزار نگیو تعهد شما در امر مبارزه با دوپ یاز همکار شیشاپیپ

 

 دکتر فرزاد شارکی

 مبارزه با دوپینگ قائم مقام دبیرکل ستاد ملی

 کپی : فدراسیون بین المللی، ورزشکار

 

 

mailto:iran.nado.official@gmail.com
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 ( الف وستیپ) 

 

 های حضور الزامات ثبت مکان - یمل  RTP ستیورزشکار در ل رفتنابالغ قرارگ 

 

 :دییرا ثبت نما ریخود شامل موارد ز یاطالعات مکان ،از شروع هر کوارتر شیروز پ 1۵ ظرف دیشما موظف هست 

 .شود به آن ارسال هایهابالغ یمکاتبات رسم تا ، یشخص لیمیو آدرس ا یپستکامل آدرس  -1

  یبه استقرار در مکان مجبورو  کند رییچنانچه برنامه شما تغ .رهیو غموقت اسکان  یمکانها ،هتل ،مانند منزلمحل اقامت شبانه،  کاملآدرس 

 خود را ثبت دینموده و آدرس محل اقامت جد یرا به روزرسان یقبلتا اطالعات ثبت شده  دیموظف هست ،دیباش دیجز آنچه قبالً ثبت نموده اب

 .دیینما

  ز ا هرکدام زمانی برنامه همراه بامانند مدرسه  مشغول هستید، یگریمنظم د تیهرگونه فعال ایکار  ،نیتمربه را که در آن  یهایآدرس مکاننام و

  .دییمعمول خود را ثبت نما یهاتیفعال

 ه و سه شنبه ها در موکول شود یا دوشنبنات صبح شما به عصر یشد به عنوان مثال اگر تمر یرییشما دچار تغمعمول  یهاتیچنانچه برنامه فعال

 تان به سه شنبه و جمعه این تغییرات را باید بروز نمایید.کردید و برنامهسالن تمرین می

 

 

استخر  یبه جا "فقط یک نوبت"به عنوان  دیریگیم میدوشنبه تصم کی، عنوان مثال، بدیدهمی رییتغا خود ر های معمولفعالیتحال ، اگر گاه به گاه برنامه  نیبا ا

مکان بتثدر  رییتغ برای انعکاس این یک نوبت ستیالزم ن د،یدر استخر خود برگردتمرین به برنامه منظم  ندهی، اما دوشنبه آدیرا انجام ده یدر سالن ورزش نیتمر

 .اقدامی انجام دهیدخود  های

 

 .دیباش یقابل دسترس آنجا  در شیآزما یبرا شب 11صبح تا  ۵ نیب مشخصی یاقهیدق 60 یاختصاص فاصله زمانیدر که  آدرس معینیهر روز  برای 

  برای فاصله زمانیشده  اعالم آدرس دی، باحضور نداشته باشید یاقهیدق 60 یاختصاص برای فاصله زمانیشده  اعالم آدرس در گرید وکند  رییشما تغ یهابرنامهاگر 

 کنید.ارائه  یمتفاوتدقیقه  60 ای دیکن ثبت دقیقه خاص 60 مدت یبرا یدیجد آدرس و  هدربه روز کخود را  یاقهیدق 60 یاختصاص
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 یمل RTP ستیدر ل یریاز قرارگ افتنیاطالع  اقرار بهفرم 

 

بر قرار گرفتن نام بنده در  ینادو مبن رانیا نامه ابالغیهکه  مینمایم دییتا لهیوس نیبدفرم  نیامضا کننده ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    نجانبیا

 RTP ستیهستند که در ل وجهمت رانیا نگیمبارزه با دوپ نیبر اساس قوانام که هشد مفاد آن الف آن را خوانده و متوجه وستیو پ یمنتخب مل ستیل

 .قرار دارم یمل

 

غیر  ، ثبتثبتدر  ریتاخ ها،آدرسدر صورت عدم ثبت  ،هستم  Athlete Central شنیکیاپل ای زخود را در آدام یاطالعات مکان موظف به ثبتآگاه هستم که 

هر زمان و مکان آن مطابق آنچه ثبت شده  رد نگیتست دوپ یبه محل استقرار من برا یدسترس به گونه ای که امکانناکامل بودن اطالعات ارائه شده  ای قیدق

 .خواهم بود Filling Failure ثبت مشمول ممکن نباشد

 

        از تست بتیغ محضور نداشته باش امکردهثبت ی که و زمان مشخصی ا قهیدق 60 یاختصاص در فاصله زمانیکه  آدرس معینی در اگرهستم که متوجه 

Missed Test د.گردیمن محسوب م یبرا 

 

نوبت تخلف  نیاول یبراو  شده یتلق نگیماهه تخلف از دوپ 12دوره  کیدر  ،هاعدم ثبت آدرس ایست از ت بتیسه نوبت غ بیترک گونه متوجه هستم که هر

 . در بر خواهد داشتماه  24تا  12 نیب یتیمحروم

و من ممکن  گذاشته شود اشتراک به از من یریگنمونه حق یدارا نگیمبارزه با دوپ یسازمانها ریبا سا تواندمی ثبت شده من یکه اطالعات مکان ممتوجه هست

 م.ریقرار بگ یریگمورد نمونه نگیبا دوپ ارزهمب یسازمان هاتوسط است در هر زمان 

 

 یامضا با نام و نام خانوادگ

 خیتار 

 

 .دییارسال نما رانیا نگیمبارزه با دوپ یستاد مل لیمیلطفاً فرم کامل و امضا شده را به ا

 

 

 

 


