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Abstract: Serious games are designed for non-entertainment purposes that teach information to the 

user in a competitive environment and allow players to learn new skills. The purpose of this study is to 

review and evaluate the initial educational game "PharmQuiz" which is designed as an educational aid 

tool in the introductory internship course. This game consists of matchmaking and a puzzle, includes 

all the topics of the introductory internship course and includes information about each drug such as 

generic name, brand name, dosage form, indication, category and sub-category of drug. 

After a surveying the professors, the game was designed and the flowcharts was completed, then game 

modeling and other required objects were done. After completing the modeling, the design and 

implementation of the game was done with Java and C # programming language, at the same time, 

scientific content was collected from reputable pharmacy sources and delivered to the programming 

group. Following the work, the game interface was designed and debugging and troubleshooting of 

game parts was done. Finally, the scientific content was uploaded to the game. A survey of professors 

and students was conducted the majority of whom agreed that the game application could be a useful 

tool to help learn medication information, and students wanted to continue this process in other 

courses. Due to the high popularity of students, the game application can continue as a new and 

effective method in various fields and at the university level. 
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 مقدمه

فاده از ( استserious gameبازی های جدی )

اصول بازی برای اهددا  ادادریری آ وزدوزس اسدو   آ 

هدفی غیر از سدرررزی داندددا ازدوزس م دوش ی، د ی  

تران ززینه برای اسدتفاده از بدازی هدای جددی  زتداآل

اسوا از ز،ااای اان دوع وزوزس دن دانآسازی زدی تدوا  

بده ادادریری فلدال  ادادریری زتدان تی آ توادداای بدده 

اا  دن تمداش سدحوع مم  دردی چالش  تید  دادتجو

زی توا  بازی های وزوز دی نا بده  (ا2015اسو) اان 

منوا  اب،ان  مک وزوز ی دن دظر ررفو  ده ز،ااداای از 

 جم ه بهبود فرواند اادریری   بهبود مم  درد آ افد،ااش

 (ا2017)بیگدلی آ  افمن ادگی،ه دادتجواا  داندد 

لداز ی آ اادریری زبتنی بر بازی زی توادد اک ج سده ت

جذاب تر نا فراهم  ند زارا دادتدجواا  هدم بده مندوا  

بازا ن  ر و زی نندد آ هدم بدرای چدل چدالش هدای 

زخت ددب بددازی هم ددانی زددی  ننددد)اان آ هم ددانا  

بازی سازی به طون ف،اانده ای دن ززینه هدای (ا 2013

نا  وزوز ی زوند استفاده قران زی ریرد زارا اان توادداای

ر  ننده آ به ااد زادددی آ زدثرر تد برای اادریری سرررش

داندا هددم چنددین ناههددای جداددد آ زهددی  نا انا دده زددی 

 بدر مدوآه بدازی هدای جددیا (2019)سینگهال دهد

همده  زحدی  اک برای دادتجواا   سرررزی آ جذابیو

 برای آاقلی زوقلیو اک  ه ااجاد زی ند زجازی جادبه

نا  دادتدجواا  دن زخت دب زهدان  هدای  بهبدود آ ن د

بسیانی از بردازده هدای (ا 2017زی وآند )خ،اای  فراهم

دنآس دانآسازی زی توادندد  بدرای بدازی هدای جددی 

زناسب با ند ا با آنآد دادتدجواادی  ده بدا بدازی هدای 

آاد وای آ زددری زبتنی بر بازی ها و نا هسدتند ززدا  

و  نسیده اسو  ه اساتید دانآسازی بتوادندد چگدودگی 

آنی هدای وزوز دی نا بده دفد  بهره ریدری از اادن فندا

دادتددجواا  دسددل جداددد دانآسددازی بتناسند)سددرا آ 

  (2017هم انا  

طبق  ونا ولدوش وزوز دی دانآسدازی دنس  دانوزوزی 

 7آاچد دنسدی دن تدرش  2دانآخاده زقدزاتی به صون  

به دادتجواا  دانآسازی انا ده زدی  دود  آ هدد  اادن 

ا  دنس و ددناای بددا زبددادی دانآخاددده  ددهری آ خدددز

دانآساز  دسخه خوادی   فرواندهای  دانی آ و دناای بدا 

)واین دازده وزوز دی اطوما  دانآای  انبردی زی با د

 دانآسازی(ا

از ودجددا  دده چجددم زحالددب دنس  ددانوزوزی زقدددزاتی 

دانآخاده بسیان زااد زی با د آ فراردرفتن دداش دانآهدا آ 

داش های تجانی زخت ب ودها دن زحدآده ززادی اک تدرش 

ی دادتجواا  د وان زی با دد آ از طرفدی ادادریری برا

هر چه بهتدر اادن زحالدب بده توادمندد سداختن بیتدتر 

( 1391دانآسازا  وانده  مک زی  ند )زرادی دادران 

لذا نآس های دوان آ اب،انهای  مک وزوز ی زی تواددد 

دن اان ززینه به زا  مک  ند زدی تدوا  از دقدش زدورر 

زبتنی بر ناااده آ بردازه فناآنی اطوما  آ سیستم های 

های قابل دصب بر نآی رو ی های ت فدن همدراه بدرای 

اف،ااش اادریری استفاده دمودا دن اادن زیدا  از موازدل 

زهمی  ه دن اادریری دادتدجواا  دقدش بسد،اای داند 

بازی ها هستند   ه بخاطر جذابیتی  ه برای ررآه سنی 

بازی ها زی جوادا  داندد از زحبوبیو باالای برخوندانددا

توادند هیجا  آ ادگی،ه نا جهو اادریری اف،ااش دهند آ 

اان دن دتیجه بامث اف،ااش بدازدهی دن ادادریری  دوددا

بازی وزوز ی قابدل دصدب بدر نآی رو دی هدای ت فدن 

همراه آ  ازپیوتر زی با دد آ بده دحدوی طراچدی  دده 

اسو تا ا ثر ا  ال دانآادی آ تجدانی زهدم زوجدود دن 

 تون نا  دازل  دود آ بده مندوا  ز م دی بازان دانآای 

برای تحقق اهدا  وزوز ی آاچدد  دانوزوزی دانآخادده 

بدازی  "ممل  ندا هد  از زحالله چاضر برنسدی تداریر 

بددر دادددش دادتددجواا   " PharmQuizوزوز ددی 

دانآسازی دادتگاه م وش ی،  ی جنددی  دایون اهدواز آ 

اان  دادراه دادتجواا  دن زوند اان بازی وزوز ی اسوا
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بازی ده تنها برای اهددا  وزوز دی ب  ده بدرای انزادابی 

سحح م می دادتجواا  دی، زی توادد زوند استفاده قدران 

 ریردا

 مواد و روش ها

اان زحالله اک یژآهش توصیفی  انبردی زی با د      

بدر نآی دادتدجواا  دانآسدازی  ده  1399 ه دن سال 

ده اددد اخدذ  در" انوزوزی زقددزاتی دانآخادده  "آاچد 

اسداتید آ ادجاش  ده اسوا جازلده هدد  اادن یدژآهش 

دانآسازی دادتدگاه جنددی  دایون  دادتجواا  دادت ده

 اهواز زی با دا

 دیازسنجی-1

هددای قبددل  دده  ددوس ابتدددا از دادتددجواا  دآنه

تنهاای رذناددده اطوما  دانآای نا با نآس سخنرادی بده

ازهدای ادد آ هم چنین از اساتید دن خصوص نضااو آ دی

وزوز ی دادتجواا  دظرسنجی صون  ررفو آ با توجده 

به تجربیاتی  ه دن ززینه ف ش  ان  به دسو وزده اددد 

 تصمیم به استفاده از بازی ررفته  دا

 طراچی-2

 طراچی آ تولید زحتوا 2-1

با تت یل تیم طراچی وزوز ی بدا چودون اسداتید دنس 

وزوختده  انوزوزی زقدزاتی   دانآسازادی  ه اخیراً دادش

 ده ادد آ  ان ناسادی از زر د، وزدوزس زجدازی زر د، 

زحاللا  آ توسله وزوزس ی،  ی دادتگاه بردازده انا ده 

دنس برنسی آ طرع دآنه زحابق با استادداند های زر ، 

وزددوزس زجددازی دادتددگاه تدددآان  ددداادتخاب زندداب  

اطوما  دانآای بر اساس  تداب هدای ناهنمدای زنداب  

همچنین  تاب ناهنمای یاسدخگوای  اطوما  دانآای آ

 یبدرا  ددهینآز طراچبده یهابردازهبه سواال  دانآای  

آ  نادآ وفو نادصدون  ودوت فن هو مند به یهایرو 

همچنین بر اساس دیازسنجی ها صدون  ررفدوا زنداب  

زلتبر دن ای ی یتن های بردازه  نآز آاطوما  دانآای به

های نآاددی  سددااواف،انهددای دا تدداب ال ترآدیددک  درش

های رو دی هو دمند دن دظدر ررفتده اانتردتی آ بردازه

هدای اطومدا   دا زنداب  زدوند اسدتفاده زادندد  تاب

 Drugs دازل  omnioدانآای  از طراق ای ی یتدن  

in pregnancy and lactation   Handbook of 

injectable Drugs   Drug facts and 

comparisons   BNF انتردتدددددی های اآ سدددددااو

 Dailymed.gov  Medlineاطوما  دانآای  ازل: 

plus   FDA.gov  EMC  آ ای ی یتن رو ی همراه

  ,Medescape, Drugs.comهو دددمند  دددازل 

Epocrates   Uptodate  TTAC, lexicomp, 

Micromedex drug reference  

 ددده بددرای های تلییننا،ی بددر اسدداس سرفصددلبردازدده

 زاتی دانآخاده ادجاش ررفواوزوزس  انوزوزی زقد

زحتوای م می بازی  ه  ازل داش ژدراک   دداش تجدانی  

دسته آ زار دسته دانآای  ا  ال دانآای آ اددا اسدیو  

های دانآ از زناب  فدو  الدذ ر آ براسداس دسدته بنددی 

AHFS  اسدتخرا  آ بدده صدون  فااددل زناسدب آ قابددل

 اسی  دااستفاده برای زوتون بازی تحوال ررآه بردازه دو

طراچدددی آ ییددداده سدددازی بدددازی وزوز دددی  2-2

PharmQuiz 
بوده  ه  ازل دآ  Triviaاان بازی دن دسته بازی های 

قسمو یازل آ جون رددی زدی با دداخود بدازی توسد  

آ به زبا  بردازه دواسی جداآا  Unityزوتون بازی سازی 

دو ته  ده اسوابه م و ییچیدری آ نده بندی خاصدی 

س  انوزوزی زقددزاتی آجدود داند    ه دن اطوما  دن

 JSONبرای طبقده بنددی اطومدا  دید، از ددرش افد،ان 

استفاده  ده  ه  ئ ررا بوده آ نده بنددی و  بدا زبدا  

 جاآا هم خوادی داندا

اانترفیس بازی از موازل زهم دن ند اا تااید اآلیه توس  

 انبر زی با د  ه ارر به دنستی طراچی دتود زی توادد 

و یرآژه  دود  ه توسد  توسد  ددرش افد،ان بامث   س

Adobe Photoshop  آAdobe XD  طراچی  د آ

 زنتقل  دا Unityسپس به زوتون بازی سازی 
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 از جادب داگر دن م م بازی سازی  نقابو فدا تون بسدیان

زهمی اسو  ه بامث زی  ود بازی خسته  ننده دبا د 

ه آ زی،ا  زتان و افراد نا اف،ااش زی دهد؛ یس بازی بد

روده ای طراچی  ده اسو  ده دادتدجواا  بتوادندد بدا 

 آداگر دادتجواا  دانآسازی به نقابو بپردازدد آ داددش 

زهان  خود نا دسبو به داگرا  زحک ب،دندا همچندین 

برای تتواق بیتتر به دادتجواا  بر اساس ازتیازی  ده 

دناافو زی  نند دمره تتواقی تل ق زی ریردا ه بدرای 

وا سازی و  آ دتا  داد  ازتیاز آ داش امطراچی آ ییاده 

 PHPآ  Mysql ه بر نآی سرآن زدی با دد   از زبدا  

 استفاده  ده اسوا

دظرسددددنجی از اسدددداتید آ زدنسددددین دنس  -3

  انوزوزی زقدزاتی دانآخاده

یرستنازه ای جهدو دظرسدنجی آ انزادابی اآلیده 

طراچی رردادد  PharmQuizای ی یتن بازی وزوز ی 

د آ زربیدا  دنس  دانوزوزی زقددزاتی  ه توس  اسداتی

 دانآخاده ت میل  د آ  دظرا  ودهدا دنبدانه تاریرردذانی

ای ی یتن بازی آ دقاط قدو  آ ضدلب ای ی یتدن بدازی 

PharmQuiz یرسیده  دا 

 انزاابی اآلیه -4

به زنظون انزادابی اآلیده یرستدنازه ای جهدو نضدااو 

 سنجی آ دظرسنجی دادتجواا  ناج  به ای ی یتن بازی

PharmQuiz  صون  ررفوا از ودها خواسته  دد دظدر

خود نا ناج  بده اداهر بدازی آ تاریرردذانی ای ی یتدن 

بازی بر نآی  یفیو ادادریری آ  ادگید،ه بدرای زحاللده 

 بیتتر دنس  انوزوزی زقدزاتی دانآخاده بیا   نندا

 یافته ها

زرچ ده زدی  12دانای " فانش  وای،  "بازی وزوز ی     

ل بازی برابر دسته های دانآای   ی اسو با د  ه زراچ

 20 ه دن اان دنس رذنادده زی  ودداهر زرچ ه  ازل 

 16سری سوال به صون  یازل آ جون رددی زدی با ددا

یازل دآ قسمتی  ه اطوما  زل وش آ زجهول از دآ دانآ 

زی با ند آ بااد اطوما  صحیح آ زربوط به هدر دانآ نا 

ندددا هددم چنددین ادتخدداب آ دن جددای دنسددو قرانده

دانآ زدی با دد آ باادد  4جون رددی  ه  ازل اطوما  

اطوما  صحیح زربوط به هر دانآ با جابجا  رد  ر،انه 

هدر زرچ ده دید، دانای ززدا   ها ج وی و  قدران بگیدردا

بندی آ ازتیاز زی با د اآ بر اساس ززا  ادجاش بازی بده 

 ه  فرد بازا ن ازتیاز تل ق زی ریردا قابل ذ ر زی با د

هر زرچ ه دانای دآ قسمو تمرانی آ زسدابقه ای اسدو 

 ه دادتجو زی توادد برای تمران بیتتر آ اادریری بهتر 

زحالب بدآ  دگرادی از فو  آقو آ  م  دد  ازتیداز دن 

قسمو تمرانی به بدازی بپدردازد آ بده ددومی اطومدا  

دانآاددی نا زددرآن  نداتصددوار هدداای از ای ی یتددن بددازی 

برای و ناای بیتدتر قدران داده  PharmQuizوزوز ی 

( دن یااین هر صفحه ر،انده ای بنداش 1 ده اسو)  ل 

لیدن بوند آجود داند  ه بدا لمدس و  صدفحه ای دتدا  

داده زی  ود  ه ازتیاز   ی خود فدرد آ داگدر افدراد نا 

 دتا  زی دهدا 

 از طراق لینک PharmQuizای ی یتن بازی وزوز ی 

 https://pharmassistant.ir/pharmquiz/   قابدل

دناافو زی با دا اان دسخه قابل دصب بدر نآی رو دی 

های ت فن همراه با سیسدتم مازدل اددنآادد زدی با ددا 

دتاا  دظر سنجی از اساتید آ زدنسین دنس  دانوزوزی 

دانآخاده دتا  زی دهد  ه استفاده از ای ی یتدن بدازی 

زی توادد بامث انتقاء  یفیو اادریری  ودا هدم چندین 

ن ااددن دظرسددنجی زتددخه  ددد  دده بددرای بهبددود د

ای ی یتن بدازی دیداز بده تدوس هدای بیتدتری آجدود 

 ا(1داند)جدآل 
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 PharmQuiz. قسمت هایی از اپلیکیشن بازی 1شکل

figure 1. Parts of the PharmQuiz game application 
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 نظر سنجی از اساتید و مدرسین درس کارآموزی داروخانه. 1جدول

Table 1. Survey of professors and teachers of pharmacy internship course 

 

 پرسشنامه نظرسنجی دانشجویان .2جدول شماره 

Table No. 2. Student Survey Questionnaire 

 

 بحث و نتیجه گیری

با آجود فراریری بازی های قابل دصب بر نآی رو دی      

های ت فدن همدراه   بدازی هدای وزوز دی  ده دن ززینده 

اطوما  دانآای آجدود دانددد زحددآد زدی با دند ا از و  

 Top 200 Drugsجم ه زی توا  به بازی هداای زثدل 

matching game   Pharmacy simulator  آ

Quick study pharmacy  ا دانه  درد  ده بدا فرزدو

هاای زادند جون رددی    بیه ساز آ سدواال  چهانر،انده 

ازا اان بدازی هدا بدرای دادتدجواا  ااراددی  ای زی با ندا

چندا  قابل استفاده دمی با ند زارا اان بازی ها   دانآهدا 

آ داش های تجانی ناا  دن اارا  نا  دازل دمدی  دودد آ از 

 ردیف سوال عالی خیلی خوب خوب متوسط بد

 1 بازی تمام اطالعات و سرفصل های درس کارآموزی مقدماتی را پوشش داده است 40% 60% 0 0 0

 2 مراحل انجام بازی قابل فهم می باشد 40% 20% 0 20% 20%

 3 اطالعات به روز و دقیق می باشند 40% 60% 0 0 0

 4 ظاهر بازی دارای جذابیت کافی می باشد 40% 20% 20% 0 20%

 5 این بازی می تواند باعث افزایش انگیزه فراگیر شود 80% 0 20% 0 0

 6 بازی دارای سادگی و روانی کافی می باشد 60% 0 20% 20% 0

 7 زم را در انتقال مطالب درسی داردبازی کفایت و قابلیت ال 40% 40% 20% 0 0

 8 آموزش از طریق بازی می تواند باعث ارتقاء کیفیت یادگیری شود 100% 0 0 0 0

 9 آموزش از طریق بازی باعث آشنایی بهتر با اشکال دارویی می شود 20% 60% 20% 0 0

 10 بازی می تواند باعث افزایش اعتماد بنفس دانشجویان شود 60% 20% 20% 0 0

 مخالفم کامال مخالفم
نظری 

 ندارم
 موافقم

کامال 

 موافقم
 ردیف سوال

 1 مراحل انجام بازی فارم کوییز قابل فهم می باشد. 50% 33% 6% 6% 5%

 2 جذاب می باشد. ظاهر بازی  فارم کوییز 44% 28% 17% 6% 5%

 3 بازی فارم کوییز  دارای سادگی و روانی کافی می باشد. 39% 44% 11% 0 6%

 4 بازی راهنمای مناسب و قابل فهم دارد 39% 28% 11% 22% 0

0 0 11% 28% 61% 
بازی  فارم کوییز باعث افزایش انگیزه جهت مطالعه درس کارآموزی مقدماتی 

 داروخانه شده است.
5 

 6 بازی  فارم کوییز باعث آشنایی بهتر با اطالعات دارویی پایه شده است. 50% 33% 17% 0 0

 7 بازی فارم کوییز باعث یادگیری بهتر اشکال دارویی می شود 56% 33% 5% 6% 0

 8 آموزش از طریق بازی  فارم کوییز می تواند باعث ارتقاء کیفیت یادگیری شود. 44% 50% 6% 0 0

 9 یادگیری از طریق بازی فارم کوییز برای من جذاب تر از مطالعه سنتی است. 56% 28% 11% 5% 0

 10 بازی فارم کوییز باعث افزایش اعتماد بنفس در زمینه اطالعات دارویی می شود. 39% 44% 11% 6% 0

 11 من ترجیح می دهم سایر دروس مرتبط را نیز از طریق اپلیکیشن بازی یاد بگیرم. 44% 39% 11% 0 0
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اان بازی ها آجود دداندا اان بازی  ه بده طرفی نقابتی دن 

صون  یازل آ جون رددی زی با دد زدی تواددد هیجدا  آ 

  ادگی،ه دادتجو نا برای اادریری آ ادازه بازی اف،ااش دهد

آ از طرفی دانآهای ناا  دن اارا  نا  ازل زی  ودا ززادی 

 ه دادتجو به طدون فلدال دن فرواندد ادادریری زتدان و 

د  رآع به چل زسئ ه  ند اادریری بهتر دا ته با د آ خو

آ ممیق تر صون  زی ریرد آ زفاهیم نا تا زدد  طدوالدی 

تری  به خاطر زی وآندا دن زحاللا  زتابهی  ه دن زدوند 

بازی های وزوز ی ادجاش  ده اسو دتدا  داده  دده  ده 

بازی های وزوز ی زی توادند اررا  زفیددی بدر ادادریری 

 یو نا داند  ه دادتدجواا  نا دن دا ته با ندابازی اان قاب

فرواند اادریری دنریر زدی  ندد آ نآ دی جالدب جهدو 

اادریری زحالب دانآسازی زی با ددا)رواد،ال، آ هم دانا  

( دن اان بازی دی، دادتجواا  دن فرواندد ادادریری 2011

زتان و زی  نند اهم چندین دن زحاللده ای  ده توسد  

ه  د  ده بدازی ادجاش  د دتا  داد 2018ساددآ دن سال 

تاریر زثبتی دن اادریری آ دمرا  دادتجواا  دا ته اسوا 

بددا توجدده بدده چجددم زادداد اطومددا  دن دنس  ددانوزوزی 

دانآخاده آ هم چنین زحدآداو ززادی اک تدرش تحصدی ی 

بددرای وزددوزس ااددن دنس زددی تددوا  از اب،انهددای  مددک 

د تر ددوان دن  وزوز ی زادند بازی وزوز ی استفاده  نیما

دتا  داد  ه اان استراتژی وزوز ی خصوصد   2013سال 

دن زوقلیو هاای  ه زحدآداو ززادی آ ز ادی آجود داند 

 زی توادد زفید با دا

یداداس از سیسدتم "  PharmQuiz" دن بازی وزوز دی 

طدی ازتیاز دهی آ باز  رد  قفل ها استفاده  دده اسدو ا

زحبدوب تدران سیسدتم یداداس بداز زحالله آ دظرسنجی 

)چادگ آ هم ددانا  ل آ ازتیددازدهی زددی با ددد ددرد  قفدد

2015) 

با توجه به زحاللدا  رذ دته آ هدم چندین بدا توجده بده 

دظرسنجی از اساتید آ دادتجواا  زی توا  رفو  ه بدازی 

زددی توادددد بدده بهبددود  یفیددو  PharmQuizوزوز ددی 

وزوزس دنس  انوزوزی زقدزاتی دانآخادده  مدک  ندد آ 

بده مندوا   دیوه  هم چنین ای ی یتدن بدازی زدی تواددد

وزوز ی جداد آ زورر دن ن ته های زخت ب آ دن سدححی 

 باالتر به  ان ررفته  ودا
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  ایون ی وزوزس جندیی توسلهزج ه                    

 ی وزوزس م وش ی،  ی توسلهی زر ، زحاللا  آ  نازهفص                                                                                                                                          

   99 یاای،  3   مانه ا ،دهمسال                                                                                                                                                          

وزشی اطالعات دارویی پایه به منظور آموزش درس کارآموزی مقدماتی طراحی اپلیکیشن بازی آم

 داروخانه  دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 

موو هی   م می  ررآه دانآسازی بالینی  دادت ده دانآسازی  دادتگاه م وش ی،  ی جندی  ایون اهواز  اهدواز  : *کاوه اسالمی

 .اارا 

موو هی   م می  ررآه دانآسازی بالینی  دادت ده دانآسازی  دادتگاه م وش ی،  ی جندی  ایون اهواز  اهواز  ه: ماندانا ایزدپنا

 .اارا 

موو هی   م می  ررآه دانآسازی بالینی  دادت ده دانآسازی  دادتگاه م وش ی، د ی جنددی  دایون اهدواز  اهدواز  لیال کوتی : 

 .اارا 

د ترای چرفه ای دانآسازی  ررآه دانآسازی بالینی  دادت ده دانآسدازی  دادتدگاه م دوش  دادتجویراضیه جمشیدی اردکانی: 

 .ی،  ی جندی  ایون اهواز  اهواز  اارا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موو هی   م می  ررآه دانآسازی بالینی  دادت ده دانآسازی  دادتگاه م وش ی،  ی جندی  ایون اهواز   مسؤول: سندهینو*

 . اهواز  اارا

زی   بازی های جدی برای اهدافی غیر از سرررزی ساخته  ده ادد  ه اطوما  نا دن اک فوای نقابتی به  انبر   :چکیده

وزوزد آ به بازا نا  اجازه اادریری زهان  های جداد نا زی  دهندا هد  از اان زحالله برنسی آ انزاابی اآلیده ای ی یتدن 

زی با د  ه به زنظون اب،ان  مک وزوز ی دن دنس  انوزوزی زقددزاتی طراچدی  دده  " PharmQuiz "بازی وزوز ی 

اسوا اان بازی  ازل دآ بخش جون رددی آ یازل اسو آ تماش سرفصل های دنس  انوزوزی زقدزاتی نا یو ش زی دهدد 

دسته آ زار دسته دانآای زی  ا  ال دانآای  اددا اسیو   ه  ازل اطوما  زربوط به هر دانآ زادند داش ژدراک  داش تجانی 

 با دا

یس از دظرسنجی از اساتید طراچی بازی آ ت میل ف وچان  ادجاش  د آ سپس به زدل سازی بازی آ سداار وبج دو هدای 

دجداش  دد  ا #Cزوند دیاز یرداخته  دا یس از ت میل زدلسازی طراچی آ ییاده سازی بازی با زبا  بردازه دواسدی جداآا آ 

هم،زا  زحتوای م می از زناب  زلتبر دانآسازی جم  وآنی آ تحوال ررآه بردازه دواسی  دا دن ادازه  ان بخش اانترفیس 

آ نف  ا  اال  بخش های بازی ادجاش  دا دن دهااو زحتوای م می بر نآی بدازی بانردذانی  Debugبازی طراچی  د آ 

ش ررفو  ه ا ثراو زوافق بوددد  ه ای ی یتن بازی زی توادد اب،انی زفید جهو  دا دظرسنجی از اساتید آ دادتجواا  ادجا

 مک به اادریری اطوما  دانآای با د آ دادتجواا  خواستان ادازه اان نآدد دن دنآس داگر بودددا باتوجده بده اسدتقبال 

های زخت ب آ دن سحح دادتگاه ادازه باالی دادتجواا   ای ی یتن بازی زی توادد به منوا   یوه ای جداد آ زورر دن ن ته 

 اابدا

 .  بازی سازی  وزوزس دانآسازیبازی های جدی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

Email: drkaveheslami@gmail.com 
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