
   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

2202سال  لیست ورزشکاران محروم  

 ماده ممنوعه رشته ورزشی نام خانوادگی و نام ردیف
مدت 

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ

 بسکتبال عدنان شاوردی 1
 زولولاستانو

 متاندینون
1/12/1400 سال 4  30/11/1404  

 14/12/1403 15/12/1400 سال 3 اکساندرولون شنا کیا افضلی 2

8/1/1401 سال 3 دروستانولون برداریوزنه محمد نیری 3  7/1/1404  

8/1/1401 سال GHRP-6 3 برداریوزنه مسعود نصرتی 4  7/1/1404  

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

1202سال  لیست ورزشکاران محروم  

 ردیف
  و  نام

 نام خانوادگی

رشته 

 ورزشی
 ماده ممنوعه

مدت 

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ 

28/02/1400 سال 4 تناعام بدنسازی مهرداد زند قوچه 1  27/02/1404  

15/01/1400 ماه 3 پروپرانولول تیراندازی زهرا صفری 2  14/04/1400  

 سجاد محمدیان 3
 دو و میدانی

 جانبازان
 توبیخ کتبی متادون

 بدنسازی  حمیدرضا سقایی 4

کانرنون  -فروزماید

استانوزولول 

ترنبولون 

تاموکسیفن 

دروستانولون 

اکساندرولون 

 نونبولد-نوئیدکانابی

 نورآندروسترون

14/02/1400 سال 4  13/02/1404  

24/03/1400 ماه 3 کانابینویید والیبال شاهین مظلوم 5  23/06/1400  

09/03/1400 سال 4 متاندینون دو و میدانی  مهدی محمدی 6  08/03/1404  

01/04/1400 سال 2 فروزماید تکواندو  یلدا والی نژاد 7  31/30/1402  

8 
22/06/1400 سال 4 امتناع بدنسازی جهانبانیمحسن   21/06/1404  

 

 

 



   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

1202سال  لیست ورزشکاران محروم  

 و نام ردیف

 نام خانوادگی 
 ماده ممنوعه رشته ورزشی

مدت 

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ 

06/04/1400 سال 4 استانوزولول کشتی بهنام مهدی زاده 9  05/04/1404  

20/04/1400 سال 4 تانوزولولاس جانبازان مهناز امینی 10  19/04/1404  

 پاورلیفتینگ  حسین رزمیان 11
 متاندینون

 اکساندرولون
05/05/1400 سال 4  04/05/1404  

 09/07/1403 10/07/1400 سال HCG 3 دو و میدانی زیر سن قانونی 12

 14/07/1404 15/07/1400 سال 4 اریتروپوئتین سواریدوچرخه حمید پور هاشمی 13

 03/08/1403 04/08/1400 سال 3 اریتروپوئتین گانهسه پورنوید سلیم 14

 03/08/1403 04/08/1400 سال 3 اریتروپوئتین گانهسه فاطمه میریان 15

 12/09/1400 13/09/1400 سال 1 کانرنون ووشو ساناز چراغی 16

 15/09/1403 16/09/1400 سال 3 دروستانولون برداریوزنه الناز باجالنی 17

 18/11/1401 19/10/1400 ماه 13 کانرنون اسکیت نازنین ادبی 18

 18/10/1402 19/10/1400 سال 2 کلو میفن اسکیت محمد صالحی 19

 8/6/1401 9/12/1400 ماه 6 لتروزول واترپلو زیر سن قانونی 20

 

 

 

 



   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

2020سال  لیست ورزشکاران محروم  

 ردیف

 ماده ممنوعه رشته ورزشی نام خانوادگی و نام
مدت 

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ

 کشتی  هدایت بهروز 1
 استانوزولول

13/12/98 سال 4  12/12/1402  
 ترنبولون

 والیبال  آبادیعلیرضا مصلح 2
 هپتامینول

 توبیخ کتبی
 اکتودرین

06/02/99 سال 4 بولدنون هندبال محسن رسایی 3  05/02/1403  

04/04/99 سال 4 تستوسترون برداریوزنه حمیدرضا زاده زارع 4  03/04/1403  

01/04/99 سال 4 متاندینون برداریوزنه یاشار آقازاده 5  31/03/1403  

01/06/99 سال 4 نورآندروسترون فوتبال امید فرضی دخت 6  31/05/1403  

29/09/99 سال 4 نورآندروسترون کشتی امیررضا مجاوری 7  28/09/1403  

 توبیخ کتبی کانرنون قایقرانی نازنین مالیی 8

05/11/99 سال 4 استانوزولول کشتی مسعود کمروند 9  04/11/1403  

12/11/99 سال 4 بولدنون کشتی آرمان طهماسبی 10  11/11/1403  

 وزنه برداری وحید هاشمی 11

 استارین

10/12/99 سال 4 متاندینون  09/12/1403  

LDG-4033 

10/12/99 سال 4 متاندینون وزنه برداری روح اله بیرانوند 12  09/12/1403  

14/12/99 سال 4 نورآندروسترون برداریوزنه محمد محمدی 13  13/12/3140  

 توبیخ کتبی دگزامتازون والیبال علیرضا عبدی 14

 



   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 2019سال  ورزشکاران محروملیست 
 ردیف

 ماده ممنوعه رشته ورزشی نام خانوادگی و نام
مدت 

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ

03/11/97 لسا 2 متادون برداریوزنه مجید عسگری 1  02/11/99  

04/11/97 سال 4 استانوزولول شنا سپهر دعوتی 2  03/11/1401  

30/11/97 سال 4 استانوزولول برداریوزنه علی قاسمی 3  29/11/1401  

26/12/97 سال 4 استانوزولول والیبال بهنام ابراهیمی 4  25/12/1401  

30/05/98 سال 4 استانوزولول ووشو یزدان میرزایی 5  29/50/1402  

 وزنه برداری علیرضا نایب پاشایی 6
 کلوستبول

05/11/97 سال 4  04/11/1401  
 متاندینون

 وزنه برداری علی شریعتی 7
 کلنبوترول

04/11/97 سال 4  03/11/1401  
 متاندینون

15/12/97 سال 4 ترنبولون وزنه برداری بهرام حریرچی 8  14/12/1401  

 برداری وزنه مهدی جعفرزاده 9
 متاندینون

05/11/97 سال 4  04/11/1401  
 متنولون

24/11/97 سال 4 کلنبوترول فوتبال محسن فیاض بخش 10  23/11/1401  

05/12/97 سال 2 تاموکسیفن وزنه برداری سید احسان موسوی محمدی   11  04/12/99  

02/06/98 سال 4 متاندینون دوچرخه سواری جاسم طاووسی 12  01/06/0214  

02/06/98 سال 2 کلومیفن ووشو مرتضی نوروزی 13  01/06/1400  

15/12/97 سال 4 اکساندرولون کشتی کمرحامد طالبی زرین 14  14/12/1401  

  محمد بخشی 15
 پارا دو و میدانی

 نابینایان
30/05/98 سال 4 استانوزولول  29/05/1402  

  آرزو خورشیدی 16
 پارا دو و میدانی

 نابینایان
 توبیخ کتبی المیددورزو

12/12/97 سال 4 متاندینون فوتبال مجید بهروز برشنه 17  11/12/1401  

 



   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 2019سال  ورزشکاران محروملیست 
 ردیف

 ماده ممنوعه رشته ورزشی نام خانوادگی و نام
مدت 

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ

30/05/98 سال 4 استانوزولول سواریدوچرخه محمد شیرخانی 18  29/05/0214  

21/01/98 سال 2 متادون فوتبال مصطفی ماهی 19  20/01/1400  

21/01/98 ماه 6 پروپرانولول تیراندازی نازنین زینب جعفری 20  20/07/98  

 توبیخ کتبی پروپرانولول تیراندازی رویا قنادان 21

13/10/97 سال 4 نورآندروسترون هندبال ساسان صادقی 22  12/10/1401  

02/06/98 سال 2 متیل فنیدیت دوچرخه سواری هوحید دهقان زاد 23  01/06/1400  

23/10/97 سال 4 نوآندروسترون والیبال سجاد سربرقی مقدم 24  22/10/1401  

  محمد مرادنیا 25
 پاورلیفتینگ 

 متاسترون

10/12/97 سال 4  09/12/1401  اکسی متولون 

 متیل فنیدیت پیام نور

26 
  محمد حسین مصطفایی

 متاندینون پاورلیفتینگ 
10/12/97 سال 4  09/12/1401  

 تاموکسیفن پیام نور

20/06/98 سال 4 استانوزولول قایقرانی رضا قهرمانی حاج باغلویی 27  19/06/1402  

16/06/98 سال 4 نورآندروسترون تیراندازی پوریا عصمت 28  15/06/1402  

 فوتسال  مهدی حسن زاده 29
 متاندینون

23/06/98 سال 4  22/06/1402  
 فروزماید

20/06/98 ماه 6 متیل فنیدیت وزنه برداری پوپک بسامی 30  19/12/98  

 دو و میدانی محمد جعفری 31
 استانوزولول

13/07/98 سال 4  12/07/1402  
 افدرین

13/07/98 سال 4 اکساندرولون قایقرانی مصطفی بیانی آهنگر 32  12/07/1402  

13/07/98 سال 4 اکساندرولون هندبال محمدیسین حاجمحمدح 33  12/07/1402  

01/08/98 سال 4 استانوزولول کشتی پورگنجیامیرمحمد حاجی 34  30/07/1402  

04/08/98 ماه 6 تریامسینولون فوتبال مصطفی کیانی 35  03/02/99  



   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 2019سال  ورزشکاران محروملیست 
 ردیف

 ده ممنوعهما رشته ورزشی نام خانوادگی و نام
مدت 

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ

11/08/98 سال 4 نورآندروسترون شنا زیر سن قانونی 36  10/08/1402  

19/08/98 سال 2 کلومیفن فوتسال ابوالقاسم عروجی 37  18/08/1400  

19/08/98 سال 4 نورآندروسترون فوتبال احمد حسین زاده 38  18/08/1402  

19/08/98 سال 4 متاندینون داریوزنه بر علیرضا زارع پور 39  18/08/1402  

19/08/98 سال 4 نورآندروسترون دو و میدانی زیر سن قانونی 40  18/08/1402  

19/08/98 سال 4 اکساندرولون دو و میدانی جمیله سیفی 41  18/08/1402  

25/05/98 سال  4 نورآندروسترون هندبال رحیم مؤمنی زاده 42  24/05/1402  

03/12/98 سال 2 تتراهیدروکانابینول بولینگ سمعیل نژادارسالن ا 43  02/12/1400  

03/12/98 سال 4 استانوزولول سواریدوچرخه جعفر علیزاده 44  02/12/1402  

03/12/98 سال 4 استانوزولول سواریدوچرخه محمد پوراسمعیل 45  02/12/1402  

03/12/98 سال 4 استانوزولول سواریدوچرخه علیرضا آخوندی 46  02/12/1402  

03/12/98 ماه 6 بتامتازون کشتی چکامرتضی قیاسی 47  02/06/99  

03/12/98 سال 1 متادون کشتی رسول گرمسیری 48  02/12/99  

03/12/98 سال 4 ترنبولون کشتی کیوان رضایی دالینی 49  02/12/1402  

24/12/98 ماه 6 متادون فوتبال  علی غالمرضا پور 50  23/06/99  

 برداریوزنه  پاکار چینی بالغ حسین 51
 متاسترون

17/12/98 سال 4  16/12/1402  
 متولوناکسی

09/01/99 سال 4 متاندینون برداریوزنه ابراهیم غریبی 52  08/01/1403  

24/12/98 ماه 3 متادون والیبال رضا قرا 53  23/03/99  

 کشتی  چیانسید محمد چوب 54
 تاموکسیفن

05/01/99 ماه 6  04/07/99  
 کلومیفن

16/01/99 سال 4 استانوزولول کشتی مسعود نعمت چکانی 55  15/01/1403  

14/02/99 سال 4 تستوسترون برداریوزنه احمد احمدنژاد 56  13/02/1403  

28/09/98 سال 2 تستوسترون دو و میدانی زیر سن قانونی 57  27/09/1400  



   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 

 2018سال  محرومورزشکاران لیست 
 ردیف

 ماده ممنوعه رشته ورزشی نام خانوادگی نام و
 مدت

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ

14/11/96 سال 4 نورآندروسترون دو و میدانی نرگس خانی 1  13/11/1400 

 11/12/1400 12/12/96 سال 4 متاندینون برداریوزنه میالد رضایی 2

 21/06/97 22/12/96 ماه 6 متیل هگزان آمین بسکتبال عماد سلمانی 3

 21/12/1400 22/12/96 سال 4 درولونننا تکواندو آرین آرش 4

 21/12/1400 22/12/96 سال 4 استانوزولول دو و میدانی علی ارژنگ نژاد 5

 13/01/1401 14/1/97 سال 4 استانوزولول کشتی احمد میزاپور 6

 برداریوزنه امیر ناروئی 7

 هیدروکلروتیازید

 کلنبوترول
 دروستانولون -تریامترن 25/01/1401 26/01/97 سال 4

 متیل فنیدیت

 26/01/98 27/01/97 سال 1 آمینهگزانمتیل فوتبال نژادمحمد علی 8

 26/01/1401 27/01/97 سال 4 متاسترون سواریدوچرخه مائده ساالری 9

 قایقرانی بابک دربان 10
 دروستانولون

 26/01/1401 27/01/97 سال 4
 ولونمتن

سیدکیا اسکندانی  11

 حسینی 
 قایقرانی

 ملدونیوم، کلومیفن
 26/01/1401 27/01/97 سال 4

 دروستانولون، متنولون

 26/01/1401 27/01/97 سال 4 استانوزولول قایقرانی هیوا افضلی 12

 قایقرانی  فرزین اسدی 13
 بولدنون

 15/02/1401 16/02/97 سال 4
 استانوزولول

14 
عباس 

 پورآبادیعزت
 والیبال

 بولدنون
 28/01/1401 29/01/97 سال 4

 دگزامتازون

 28/01/1401 29/01/97 سال 4 متنولون والیبال سهیل احمدی 15



   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 

 

 2018سال  ورزشکاران محروملیست 
 ردیف

 ماده ممنوعه رشته ورزشی نام خانوادگی نام و
 مدت

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ

 15/02/1401 16/02/97 سال 4 نورآندروسترون والیبال حمید جاللی 16

17 
سیدمصطفی 

 لنگرودیرجایی
05/03/97 سال 4 دیولآندروستان برداریوزنه  04/03/1401  

18 
 امیرحسین میری

  
 کشتی

 دروستانولون
27/03/97 سال 4  26/03/1401  

 تاموکسیفن

 کشتی  رامین باستانی 19

 استانوزولول

02/04/97 سال 4  01/04/1401  دورستانولون 

 متنولون

02/04/97 سال 4 استانوزولول کشتی علی قیطاسی 20  01/04/1401  

23/04/97 سال 4 کوکائین فوتبال افشین اسمعیل زاده 21  22/04/1401  

16/04/97 ماه 3سال و  4 استانوزولول اسکیت حانیه احمدی 22  15/07/1401  

16/04/97 سال 2 استانوزولول کشتی نوری مهدی 23  15/04/99  

02/04/97 سال 4 استانوزولول دو و میدانی امینه کشیری 24  01/04/1401  

20/05/97 سال 4 استانوزولول سواریدوچرخه رضا حسینی 25  19/05/1401  

20/05/97 سال 4 استانوزولول جودو حسن نیک نام 26  19/05/1401  

20/05/97 سال 4 متاندینون برداری وزنه عماد باقری 27  19/05/1401  

  مهدی محمودزاده 28
 ناندرولون جانبازان

20/05/97 سال 4  19/05/1401  
 فروزماید پاورلیفتینگ

03/06/97 سال 4 متاندینون قایقرانی محمدصالح سلطانی 29  02/06/1401  

 دو و میدانی  محمد چشمه زار 30
 تستوسترون

31/06/97 سال 4  30/06/1401  
 دیولآندروستان



   

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 2018سال  ورزشکاران محروملیست 
 ردیف

 ماده ممنوعه رشته ورزشی نام خانوادگی نام و
 مدت

 محرومیت
 تا تاریخ از تاریخ

05/09/97 سال 4 نورآندروسترون فوتبال صابر خوشنام 31  04/09/1401  

 وزنه برداری  نیما آقایی مطلقی 32

 ناتیوکوالنولو

01/01/98 سال 4  29/12/1401  تستوسترون 

 دیولآندروستان

33 
 ابوالفضل 

 سید مهدوی
06/10/97 سال 4 استانوزولول کشتی  05/10/1401  

 

34 
 نژادحسن آریان

  
 کشتی

 متنولون
06/10/97 سال 4  05/10/1401  

 اکساندرولون

35 
سید فردین فالح 

 شمسی
 وزنه برداری

 هیدروکلروتیازید
05/10/97 سال 2  04/10/99  

 تریامترن


