
 

                             99ماٌ  سال  اسفىد                                                        مرکس مُارت َای بالیىی ياحد:

 : داوطجًیان پشضکی مقطع کارآمًسیمقطع

  اوجام آسمایص پاج اسمیز عىًان مُارت:

 : داوسته معایىٍ لگه ي وحًٌ گذاضته اسپکلًم ياصیىال ي ضىاسایی آواتًمی ياصن ي سزيیکسپیش ویاز

 وفز تطًر متًسط 01الی  8: تعداد داوشجًیان

 ساعت 2: مدت

 کسة مُارت ي تًاوایی در اوجام صحیح پاج اسمیز َدف کلی:

 در حیطٍ داوش:

 :تتًاوذ مًارد سیز را ضزح دَذدر پایان ديرٌ داوطجً تایذ 

 اوذیکاسیًن َا ي کىتزاوذیکاسیًن َای اوجام پاج اسمیز. -0

 )تز پایٍ مایع( اوجام پاج اسمیز. ريش سىتی ي جذیذ -2

 –تخت صویکًلًی –ماوکه آمًسضی) ام پاج اسمیز در ريش سىتی ي جذیذيسایل السم تزای اوج -3

، ظزف حايی مایع ، سًاج پىثٍ ای ي اسپچًال، المل، فیکساتًرلًتزیکاوت، چسة ،دستکص، سزم، 

 (تزاش سیتً

 .ًم ي گذاضته مىاسة تزای َز فزدآواتًمی واحیٍ تىاسلی خارجی سوان ي وحًٌ اوتخاب اسپکًل -4

 وحًٌ تزرسی سزيیکس -5

 .سىتی ي جذیذمزاحل اوجام پاج اسمیز در َز دي ريش  -6

 ومًوٍ جُت تزرسی ي آوالیشوحًٌ ارسال مذت سمان ي  -7

  : وگرشیدرحیطٍ 

 داوطجً تایذ وُایت تالش ي پطتکار خًد را تزای تُثًد فزاگیزی ي اوجام مُارت اوجام دَذ.

  : مُارتی درحیطٍ

 ريش ومًوٍ گیزی را اوتخاب ومًدٌ ي تز حسة آن يسایل مًرد ویاس را جمع آيری کىذ. -0

 ة را اوتخاب کىذ.آواتًمی واحیٍ تىاسلی را تزرسی کىذ ي اسپکًلًم مىاس -2

 .سزيیکس را تزرسی کىذاسپکًلًم را تطًر صحیح يارد ومًدٌ ي  -3

 مزاحل اوجام ومًوٍ گیزی را تٍ درستی اوجام دَذ. -4

 

 

 

 عىوان مهارت:

گرفته ومووه 

 پاپ اسمیر

 

 

 

 عىًان مُارت:

 پاپ اسمیر گرفته ومًوٍ

 

 



 اسپکًلًم را خارج کىذ.-5

 .را اوجام دَذتٍ آسمایطگاٌ ومًوٍ ن ي وحًٌ ارسال تًصیٍ َای السم جُت سما -6

 

 صسخىزاوی ي ومایص عملی آن تًسط خًد استاد مزتًطٍ ريی مًال: تدریس ريش

 عملی مُارت اوجام: داوشجً فعالیت

 چک لیست: ارزیابی شیًٌ

 

 رفراوس:

-Beckman and Lings 2020 
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