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؟ تسا زاجم  یا  هدام هچ  مینادب  اجک  زا   : شسرپ
a. درادن یعنام  نآ  زا  هدافتسا  دیرخب  هناخوراد  زا  ار  یا  هدام رگا  .
b. دومن هدافتسا  هدام  نآ  زا  ناوت  یم یگنیپودریغ »  » دشاب هدش  هتشون  هبعج  یور  رگا  .
c. درادن یعنام  نآ  زا  هدافتسا  دشاب  هتشاد  یهایگ  ءاشنم  یا  هدام رگا  .
d. دشابن هعونمم  داوم  تسیل  رد  دوجوم  داوم  زا  کی  چیه  لماش  هک  تسا  زاجم  یا  هدام فرصم  .
خساپ : d. دشابن هعونمم  داوم  تسیل  رد  دوجوم  داوم  زا  کی  چیه  لماش  هک  تسا  زاجم  یا  هدام فرصم  .
نئمطم رگا  .دییامن  یسررب  ار  هعونمم  یاه  شور داوم و  تسرهف  ًامتح  دینک ، هدافتسا  یا  هدام زا  دیشاب  هتشاد  زاین  ای  دصق  هاگ  ره   : حیضوت
تیاسبو رد  ار  تسرهف  نیا  دیناوت  یم .دیسرپب  اهنآ  زا  دیهد و  ناشن  کشزپ  ای  زاسوراد  رتکد  کی  هب  ار  تسرهف  دیتسین ،  WADA، رد ای 

گنیپود اب  هزرابم  یلم  داتس  تیاسبو   (NADO) دوخ یللملا  نیب نویساردف  ای   (IF) اب دیناوت  یم نینچمه  .دینک  هدهاشم   NADO ای  IF سامت
دیسرپب اهنآ  زا  دیریگب و  .

؟ ریخ ای  تسا  عنامالب  ییاذغ  یاه  لمکم فرصم  مینادب  اجک  زا   : شسرپ
a. تسا عنامالب  ییاذغ  یاه  لمکم همه  زا  هدافتسا 
b. ریخ ای  تسا  عنامالب  ییاذغ  یاه  لمکم زا  هدافتسا  تفگ  ناوت  یمن
c. تسا عنامالب  اهنآ  فرصم  هک  دشاب  هدش  هتشون  بسچرب  یور  رگا 
d. دشاب هدرک  زیوجت  امش  یارب  ار  نآ  کشزپ  رگا 
خساپ : b. ریخ ای  تسا  عنامالب  ییاذغ  یاه  لمکم زا  هدافتسا  تفگ  ناوت  یمن
لمکم کی  رد  یتابیکرت  ای  داوم  هچ  هک  دیشاب  نئمطم  دیناوت  یمن نیاربانب  تسین و  نوناق  تراظن  تحت  ییاذغ  یاه  لمکم تعنص   : حیضوت

بوخ و دح  زا  شیب  یدنب  هتسب یور  هدش  رکذ  یاهاعدا  رگا  .تسامش  دوخ  اب  هشیمه  ییاذغ  یاه  لمکم زا  هدافتسا  تیلوئسم  .دراد  دوجو 
تسا عونمم  شزرو  رد  هک  تسا  یداوم  یاراد  لمکم  نیا  ًالامتحا  دنسر ، یم رظن  هب  یعقاوریغ  !

؟ مریگب رارق  شیامزآ  دروم  نم  تسا  نکمم  ایآ   : شسرپ
a. متسه ناوجون  نم  اریز  ریخ ،
b. منک یمن تباقر  یللملا  نیب حطس  رد  نم  اریز  ریخ ،
c. دریگ رارق  شیامزآ  دروم  هوقلاب  روط  هب  تسا  نکمم  یراکشزرو  ره  هلب ، .
d. تسین رطخرپ  یاه  هتشر ءزج  نم  یشزرو  هتشر  اریز  ریخ ،
خساپ : c. دریگ رارق  شیامزآ  دروم  هوقلاب  روط  هب  تسا  نکمم  یراکشزرو  ره  هلب ، .

روط هب  یراکشزرو  ره  تسا  نکمم  نیاربانب ، .دوش  یم اهروشک  اه و  هتشر همه  رد  ناراکشزرو ، همه  لماش  گنیپود  دض  نیناوق   : حیضوت
دریگ رارق  شیامزآ  دروم  هوقلاب  .

؟ تسیچ نآ  تازاجم  ما  هدرک گنیپود  هک  دوش  صخشم  رگا   : شسرپ
a. درادن دوجو  گنیپود  یارب  یتازاجم  چیه 
b. درادن دوجو  یتازاجم  چیه  مشاب  ناوجون  رگا 
c. رمعلا مادام تیمورحم  ات  خیبوت  زا 
d. دشاب هداد  امش  هب  یسک  هچ  ار  هدام  دراد  یگتسب 
خساپ : c. رمعلا مادام تیمورحم  ات  خیبوت  زا 
راشتنا موزل  و  یلام ، یاه  تازاجم اه ، شزرو همه  رد  تباقر  زا  ندش  مورحم  جیاتن ، لاطبا  لماش  تسا  نکمم  تازاجم  نیا   : حیضوت

دراد یگتسب  مرج  تدش  هب  دراوم  نیا  همه  هک  دشاب  امش  طسوت  گنیپود  دض  نوناق  ضقن  .

؟ دوش مورحم  نم  کشزپ  ای  یبرم  تسا  نکمم  ایآ   : شسرپ
a. دنوش یم تازاجم  ناراکشزرو  طقف  ریخ ،
b. دنوش یم تازاجم  نایبرم  ناراکشزرو و  طقف  ریخ ،
c. درادن دوجو  گنیپود  یارب  یتازاجم  چیه  ، ریخ
d. دنوش تازاجم  تسا  نکمم  ناراکشزرو  نابیتشپ  لنسرپ  ناراکشزرو و  همه  هلب ،
خساپ : d. دنوش تازاجم  تسا  نکمم  ناراکشزرو  نابیتشپ  لنسرپ  ناراکشزرو و  همه  هلب ،
گنیپود دض  نوناق  ضقن  لیلد  هب  تسا  نکمم  نانآ  نابیتشپ  لنسرپ  ناراکشزرو و  نوناق ،)  ) گنیپود دض  یناهج  نوناق  قبط   : حیضوت

ای یکشزپ  لنسرپ  تاماقم ، میت ، نانکراک  لالد ، ریدم ، هدنهد ، شزومآ  یبرم ، ره  لماش  راکشزرو  کی  نابیتشپ  لنسرپ  .دنوش  تازاجم 
یگدیسر یشزرو  یاه  تباقر یارب  یزاس  هدامآ لاح  رد  ای  هدننک  تکرش ناراکشزرو  هب  ای  دننک  یم راک  راکشزرو  اب  هک  دوش  یم یکشزپاریپ 

دنیامن یم .
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؟ تسا لوئسم  یسک  هچ  دوش  تفای  راکشزرو  کی  ندب  رد  یا  هدام یتقو   : شسرپ
a. راکشزرو کشزپ 
b. راکشزرو یبرم 
c. راکشزرو
d. دشاب هداد  راکشزرو  هب  یسک  هچ  ار  هدام  دراد  یگتسب 
خساپ : c. راکشزرو

رگا ای  دشاب ، هدش  هدافتسا  ًافداصت  هعونمم  هدام  رگا  یتح  دوش ، یم تفای  وا  ندب  رد  هک  تسا  یداوم  لوئسم  هشیمه  راکشزرو   : حیضوت
یراکشزرو رگا  .دنیوگ  یم ریصقت  نودب  تیلوئسم  رما  نیا  هب  .درادن  یلاکشا  نآ  فرصم  دیوگب  دشاب و  هداد  وا  هب  ار  هدام  یرگید  صخش 

نویساردف زا  شسرپ  ای  هعونمم  داوم  تسرهف  یسررب  زا  لبق  دیابن  تسین ، نئمطم  نآ  تیعضو  ای  هدام  کی  تابیکرت  هب  تبسن  % 100
یللملا نیب  (IF) گنیپود اب  هزرابم  یلم  داتس  ای   (NADO) دنک فرصم  ار  نآ  هطوبرم  .

؟ درک دیاب  هچ  دنک  نامرد  یصاخ  یاهوراد  اب  ارم  دشاب  روبجم  نم  کشزپ  رگا   : شسرپ
a. ریخ ای  تسه  هعونمم  داوم  لماش  وراد  ایآ  هک  دنک  یسررب  دیاب  کشزپ 
b. تسا عنامالب  نآ  فرصم  دهدب  نم  هب  کشزپ  هک  هچ  ره 
c. تسا رصقم  کشزپ  دوش  تبثم  هداد  نم  هب  کشزپ  هک  یا  هدام شیامزآ  هجیتن  رگا 
d. منک فرصم  دشاب  مزال  هک  زیچ  ره  مناوت  یم دشاب ، هتشاد  یکشزپ  لیالد  رگا 
خساپ : a. ریخ ای  تسه  هعونمم  داوم  لماش  وراد  ایآ  هک  دنک  یسررب  دیاب  کشزپ 

راکشزرو درادن ، دوجو  یرگید  نامرد  هار  رگا  و  تسه ، رگا  .ریخ  ای  تسه  هعونمم  داوم  لماش  وراد  ایآ  هک  دنک  یسررب  دیاب  کشزپ   : حیضوت
، دنتسین هاگآ  لاور  نیا  زا  هشیمه  ناکشزپ  .دشاب  هتشاد  ار  نامرد  هدننکدییأت  دانسا  دیامن و  ینامرد  لامعتسا  تیفاعم  تساوخرد  دیاب 

دوش یم لامعا  امش  دروم  رد  گنیپود  دض  صاخ  نیناوق  دیتسه و  راکشزرو  هک  دییوگب  دوخ  کشزپ  هب  دیاب  نیاربانب  .

؟ دیایب گنیپود  شیامزآ  لحم  هب  نم  هارمه  دناوت  یم مدوخ  باختنا  هب  یرگید  صخش  ای  یبرم  ایآ   : شسرپ
a. هلب
b. مشاب ناوجون  رگا  طقف 
c. دوش رضاح  یا  هدنیامن دشاب  هدرک  تساوخرد  گنیپود  شیامزآ  لوئسم  هک  یتروص  رد  طقف 
d. دوش رضاح  گنیپود  شیامزآ  لحم  رد  راکشزرو  هارمه  دناوت  یمن سک  چیه 
خساپ : a. هلب

لحم هب  دوخ  هارمه  ار  میت  کشزپ  ای  میت  تاماقم  یبرم ، نیدلاو ، ًالثم  یرگید ، صخش  لیامت ، تروص  رد  دناوت  یم راکشزرو   : حیضوت
دناوتن سک  چیه  رگا  .دنشاب  هتشاد  گنیپود  شیامزآ  لحم  رد  دوخ  هارمه  ار  یصخش  دیاب  ریغص  ناراکشزرو  همه  .دروایب  گنیپود  شیامزآ 

، ندوب سرتسد  رد  موزل و  تروص  رد  .دنک  باختنا  وا  یهارمه  یارب  ار  یصخش  دناوت  یم گنیپود  شیامزآ  لوئسم  دیایب ، راکشزرو  هارمه 
دشاب هتشاد  دوخ  هارمه  یهافش  مجرتم  دناوت  یم راکشزرو  .

؟ دهد ماجنا  گنیپود  شیامزآ  تسا  زاجم  یسک  هچ   : شسرپ
a. دشاب هتشاد  گنیپود  دض  نامزاس  کی  زا  زاجم  کردم  تیوه و  قاروا  هک  گنیپود  شیامزآ  لوئسم 
b. یبرم ره 
c. یکشزپ ره 
d. سیلپ رسفا  ره 
خساپ : a. دشاب هتشاد  گنیپود  دض  نامزاس  کی  زا  زاجم  کردم  تیوه و  قاروا  هک  گنیپود  شیامزآ  لوئسم 
گنیپود شیامزآ  لوئسم  هک  دنک  تابثا  دیاب  وا  .دهد  ماجنا  ار  گنیپود  شیامزآ  لاور  دناوت  یم گنیپود  شیامزآ  زاجم  لوئسم  طقف   : حیضوت

تسا هدومن  گنیپود  شیامزآ  ماجنا  رومأم  ار  وا  گنیپود  دض  نامزاس  کی  هکنیا  تسا و  .

؟ دشاب هتشاد  ریثأت  نم  دشر  یور  دناوت  یم گنیپود  ایآ   : شسرپ
a. دشاب هتشاد  امش  دشر  رب  میقتسم  رثا  تسا  نکمم  گنیپود  تابیکرت  هلب ،
b. دیوش تسوپ  تروص و  شوج  راچد  تسا  نکمم  طقف  ریخ ،
c. دشاب الاب  ناتنس  یلیخ  هک  دراد  ریثأت  یتروص  رد  طقف  ریخ ،
d. دشاب هتشاد  ریثأت  یلخاد  یاه  مادنا یور  تسا  نکمم  طقف  ریخ ،
خساپ : a. دشاب هتشاد  امش  دشر  رب  میقتسم  رثا  تسا  نکمم  گنیپود  تابیکرت  هلب ،

یبناج راثآ  همه  .تسامش  دشر  رب  ریثأت  نآ  یلامتحا  یبناج  تارثا  زا  یکی  .دشاب  هتشاد  یدایز  یبناج  تارثا  تسا  نکمم  گنیپود   : حیضوت
یفنم تارثا  تسا  نکمم  هک  تسا  عونمم  رظن  نیا  زا  یدح  ات  گنیپود  تابیکرت  .تسا  حیحص  زین  هدش  رکذ  یلامتحا  یاهخساپ  رد  هک  رگید 
دشاب هتشاد  درف  تمالس  رب  یدیدش  .
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؟ منک عانتما  گنیپود  شیامزآ  ماجنا  زا  مناوت  یم ایآ   : شسرپ
a. ریخ
b. مشاب هتشاد  یگداوناخ  یاه  هلغشم رگا  هلب ،
c. مشاب هتشاد  هلغشم  یلیخ  رگا  هلب ،
d. مشاب هتشاد  یلیصحت  یاه  تیروذعم رگا  هلب ،
خساپ : a. ریخ

باوج یاه  تیمورحم نامه  دناوتیم  گنیپود  شیامزآ  ماجنا  زا  عانتما  .دنیامن  عانتما  گنیپود  شیامزآ  ماجنا  زا  دنناوت  یمن ناراکشزرو   : حیضوت
نیا ریغ  رد  هک  تسا  تلع  نیدب  رما  نیا  .یشزرو  یاه  تیلاعف همه  زا  یلامتحا  تیمورحم  ًالثم  دشاب ، هتشاد  یپ  رد  ار  تبثم  شیامزآ 

دنوشن مورحم  ییاسانش و  زگره  هدرک و  عانتما  شیامزآ  ماجنا  زا  دنتسناوت  یم یتحار  هب  دننک  یم گنیپود  هک  یناراکشزرو  تروص , .

؟ مروایب تسد  هب  گنیپود  دض  لئاسم  هرابرد  یربتعم  تاعالطا  مناوت  یم اجک  زا   : شسرپ
a. گنیپود اب  هزرابم  یناهج  سناژآ  گنیپود ، اب  هزرابم  یلم  یاهداتس  یللملا ، نیب  یاه  نویساردف
b. تنرتنیا
c. یشزرو ای  یزاسندب  یاه  هلجم
d. مناتسود
خساپ : a. گنیپود اب  هزرابم  یناهج  سناژآ  گنیپود ، اب  هزرابم  یلم  یاهداتس  یللملا ، نیب  یاه  نویساردف
یللملا نیب یاه  نویساردف  : حیضوت  (IF)، گنیپود اب  هزرابم  یلم  داتس   (NADO)، گنیپود اب  هزرابم  یا  هقطنم یاه  نامزاس  (RADO),

هب خساپ  هلمج  زا  .دنهد  تاعالطا  ناراکشزرو  هب  گنیپود  لرتنک  یاه  هبنج همه  هرابرد  دنناوت  یم یلم  یاه  نویساردف کیپملا و  یلم  یاه  هتیمک
زور لوط  رد  راکشزرو  تماقا  لحم  مالعا  هعونمم ، تسرهف  هرابرد  یتالاؤس   (Whereabouts) ینامرد لامعتسا  تیفاعم  تساوخرد  و 
وراد  (TUE). گنیپود اب  هزرابم  یناهج  سناژآ   (WADA) تسا هنیمز  نیا  رد  یبسانم  یتاعالطا  عبنم  زین  .

؟ دوش یم  ماجنا  هنوگچ  گنیپود  لرتنک   : شسرپ
a. دنریگب هنومن  نم  زا  دیاب  هک  دنک  یم مالعا  نم  هب  گنیپود  لرتنک  لوؤسم 
b. مهدب شیامزآ  یارب  ار  مدوخ  یاهوم  زا  یرادقم  دیاب 
c. مراذگب متسار  یوناز  یور  ار  مپچ  جنرآ  متسیاب و  مناتشگنا  کون  یور  دیاب 
d. قوف دراوم  همه 
خساپ : a. دنریگب هنومن  نم  زا  دیاب  هک  دنک  یم مالعا  نم  هب  گنیپود  لرتنک  لوؤسم 

شیامزآ ماجنا  لحم  هب  یو  هارمه  هب  امش  .دیآ  یم امش  غارس  هب  گنیپود  لرتنک  لوؤسم  دیدش ، باختنا  گنیپود  شیامزآ  یارب  یتقو   : حیضوت
یرطب و ود  اب  یا  هبعج  ) دینک یم باختنا  هنومن  یروآ  عمج یارب  یا  هتسب امش  و  دوش ، یم ماجنا  هطوبرم  یرتفد  تافیرشت  .دیور  یم گنیپود 
ات  ) دینک یم راردا  هنامیپ  نورد  تسامش  اب  ناسکی  تیسنج  یاراد  هک  یرگید  صخش  لباقم  رد  دیور و  یم ییوشتسد  هب  سپس  هنامیپ .) کی 

لحم هب  هرابود  سپس  .دیهدب  مه  نوخ  هنومن  دوش  هتساوخ  امش  زا  تسا  نکمم  دراوم  یخرب  رد  تسامش .) راردا  هک  دوش  لصاح  نانیمطا 
یزابذغاک یرادقم  .دینک  یم موم  رهم و  ار  ناشرد  دینک و  یم رپ  ار  دیدوب  هدرک  باختنا  هک  ییاه  یرطب دیدرگ ، یمرب گنیپود  شیامزآ  ماجنا 

ندروخ بآ  لثم  تسا ! مامت  راک  دوش و  یم ماجنا  رگید  !

Farsi
wada-ama.org

3/3Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
UPDATED Feb 2021 - All rights reserved - 2021 - WADA


