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 مقدمه

اخیر  های شناختی، بعنوان یک راهکار قابل استفاده در سالیاناستفاده از تکالیف شناختی کامپیوتری، برای تقویت یا توانبخشی مولفه

 رایباند. در این راستا، مغزینه کلینیک طراحی گردیده است که امکان طراحی و اجرای تکالیف شناختی، بسیار مورد توجه قرار گرفته

آورد. ازجمله امکانات این سیستم، طراحی تکالیف بصورت های شناختی، را برای درمانگران فراهم میتقویت یا توانبخشی مولفه

 ح مختلف میباشد. این کتابجه توضیح امکانات مختلف این سیستم میباشد.و در سطو های مختلف شناختیترکیبی از تکالیف مولفه

 ست؟یچ نهیزغم

 تطبیق پذیری و تغییر یهالعاداست اما همچنان ویژگی نوروپالستی آن، توانایی فوقهمراه ز غم هایافزایش سن با کاهش توانایی

 قابلیت شود.ایجاد روابط جدید درون آن می و شبکه عصبی منجر به بهبود کند. تمرین و تحریک منظم مغزپذیری را ایجاد می

توان عملکرد آن را به می معین هایالعاده بازیابی مغز در هر سنی این ایده را به ذهن متبادر می کند که با استفاده از روشفوق

راین گردد. بنابتری میعصبی غنی اد شبکهجهر فعالیتی که مغز مکررا انجام دهد باعث تقویت آن مهارت و ای .بیشینه خود رساند

دیگر  هکشود می هتمرکز و حافظه به سرعت مشاهد تقویت با شود.میاز مغز ها تمرین تمرکز و حافظه نیز منجر به تقویت این بخش

ر بازدهی د افزایش و منجر بهگذاشته تاثیر نیز  بر روی سالمت جسم عالوه بر آن سالمت روان .یابندهای مغز نیز بهبود میمهارت

 گردد.نوآوری و تقویت روابط اجتماعی می ،کار، تحصیل

 ، در حال حاضر،مغزینهاست. ، تمرکز و حافظههای  مختلف شناختی، همچون مولفه فعالسازیبرای  مجموعه تمرینمغزینه یک 

 مراجعین استفاده نمایند. روزانه دمانگران میتوانند در تکالیف تمرین متفاوت است که  25شامل 

 مغزینه کلینیک
نند و ها را مشاهده کدهند، عملکرد آن ای از تمرینات شناختی ارائهتوانند برای کاربران برنامهمربیان می ی کلینیک مغزینهدر نسخه

به تسریع بهبود عملکرد ذهنی برای کمک ها کنند. این نسخه قابل اجرا در تمامی مدارس و کلینیک ها مجددا برنامه ارائهبرای آن

 باشد.میکاربران 

و  پردازیمهای موجود در سیستم میزینه آورده شده است. ابتدا به تعریف نقشغدر ادامه راهنمای استفاده از سیستم کلینیک م

 کنیم.ن میها بیاپس نحوه استفاده از سیستم را برای هریک از آنسدهیم. ها را شرح میوظایف هر یک و روابط میان آن

 ها در سیستم کلینیک مغزینهنقش
دام تواند درمانگر و بیمار تعریف کند و هرکدر سیستم کلینیک سه نقش مدیر سیستم، درمانگر و بیمار وجود دارد. مدیر سیستم می

های مربوط به عملکرد هریک را بررسی کند. در این سیستم درمانگر برای و گزارش اختصاص دهداز بیماران را به یک درمانگر 
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هایی که کند. نهایتا بیمار تمرین روند پیشرفت هریک را بررسیتواند می او نیز و کندتعریف می یهای مختلفبیماران خود تمرین

 زیر بیان کرد. دهد. این رابطه را می توان به صورت چارتدرمانگر مشخص کرده است را انجام می

 

 

ان و تعریف درمانگر را بر عهده دارد.عالوه بر این، هاکه مسئولیت سیستم و تعریف و تنظیم پارامترهای تمرین است شخصی :ریمد

تواند به عملکرد سایر اعضای سیستم مدیر می. در حیطه اختیارات وی می باشدو همچنین اختصاص بیمار به درمانگران  بیمارن

 نظارت کند.

 رد.ها را بر عهده داوضعیت بیماران اختصاص یافته به خود و همچنین تعیین تمرین برای آندرمانگر مسئولیت بررسی  :درمانگر

های تمرکز و حافظه است. بیمار باید طبق یک زینه و انجام تمرینغبه هر دلیلی مایل به استفاده از بسته م  هر شخصی که :ماریب

 انجام دهد.  و منظم ها را به طور مستمرشود تمرینتوسط درمانگر تعریف می روند استاندارد و مشخص که

 

 

 مدیریت سایتبخش 
تواند پارامترهای مختلف اپلیکیشن را تنظیم کند، کاربران و درمانگران جدید تعریف کند و عملکرد در بخش مدیریت، مدیر سایت می

 صفحات بخش مدیریت خواهیم پرداخت.ها را مشاهده کند. در ادامه به توضیح هریک از آن

مدیر

Aدرمانگر 

3بیمار  2بیمار 

Bدرمانگر 

1بیمار 
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 داشبورد
 ویرایش و پارامترهای سایت به کاربران، تنظیم ایمیل سیستم قرار می گیرد امکان ارسالمدیر دسترسی به این بخش که در اختیار 

 از همین بخشها را مشاهده و تکالیف تعیین شده را بازییت را فراهم می سازد. همچنین مدیر سیستم می تواند مدیرپروفایل 

 بررسی کند.

 

 داشبورد بخش مدیریت 1 تصویر
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 ارسال ایمیل 

به همین منظور مشخصا هشت دسته برای ایمیل های ارسالی در نظر گرفته شده  .را انتخاب کنیددر این بخش ابتدا نوع ایمیل 

 ←ی مخاطبانو از جعبه پیام خود را نوشته ،کادر متن پیامدر  پسس مشاهده می کنید. بخش نوع ایمیل ،2است که در شکل 

 .نماییدها ارسال شود را انتخاب به آن اعضای مغزینه، لیست کاربرانی که قرار است ایمیل

 توجه: این قابلیت برای مواردی استفاده میگردد که کاربران ایمیل داشته و سیستم به اینترنت متصل میباشد.

 

 ارسال ایمیل در مدیریت 2 تصویر
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 پارامترهای سایت 

و  بازی کلیک کنید نامروی  بدین منظور. در اختیار شما قرار می گیردها ها و آپدیت بازیدر این صفحه امکان تغییر فایل برنامه

و فایل تمرین   در این صفحه تمرین ها بر اساس چهار ستون شماره تمرین، نام تمرین، عنوان تمرین فایل جدید را آپلود کنید.

 د.تغییر دهی آن اساس انید ترتیب نمایش تمرین ها را برنمایش داده شده اند که با کلیک بر روی هر یک از این ستون ها می تو

 فراهم شده است.بر اساس هر چهار ستون  امکان جست و جو Filterدر قسمت همچنین 

 

 ی پارامترهای سایتصفحه3 تصویر
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 پروفایل 

نید. ک و مدیریت ها را ویرایشرا مشاهده و آن نام کاربری،و  ،توانید اطالعات شخصی از قبیل نام، تلفندر قسمت پروفایل شما می

توجه به این نکته ضروری است که نگهداری  .کلیک نماییدی ویرایش دکمه بر روی  ات،تغییر اتمام از پساطالعات جهت ثبت 

های دقیق را فراهم میکند. لذا توصیه میگردد که در ورود اطالعات کاربران، درمانگران، و مدیر بطور کامل در سیستم امکان بررسی

 اول، تمامی اطالعات پروفایل افراد کامال بروز رسانی گردند.

 

 

 نمایی از پروفایل4 یرتصو
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 مدیریت درمانگران
عریف ت جدید توانید درمانگرشوید. در این قسمت شما میاز منوی کنار صفحه وارد این بخش می "درمانگران تیریمد"با انتخاب 

 ها را مشاهده و ویرایش کنید. اطالعات آنیا کنید و 

اطالعات درمانگر را وارد کرده و روی افزودن  تصویرسپس مانند کلیک کنید.  بر روی   برای افزودن درمانگر

 .که باید اصالح گردد در کنار آن ظاهر می شود درصورت بروز خطا در هریک از بخش های ورودی عالمت  درمانگر کلیک کنید.

سایر درمانگران را مشاهده لیست کامل و درمانگر جدید در این صفحه  شوید.رمانگران میی مدیریت دصفحه با افزودن درمانگر وارد

  با کلیلک بر روی آیکونکنید. می  و با کلیک روی کنید آن درمانگر حذف  123456 رمز عبور آن درمانگر به

بخش تمرین ها امکان مشاهده، مرتب سازی و  مانند آمده است، 6که تصویر آن در شکل  به طور کلی در این بخش شود.ریست می

  درمانگران فراهم شده است. یجوو  جست

ن مروط به آتوانید اطالعات می صفحه مربوط به آن درمانگر باز می شود. در تب مشخصات، ،روی نام درمانگربر همچنین با کلیک 

ت. اند، قابل مشاهده اسبه این درمانگر اختصاص یافتهی که لیستی از بیماران ،در تب بیماران . همچنیننماییدرا مشاهده و ویرایش 

 .می پردازیمبیمار به درمانگر گی اختصاص به چگون مدیریت بیمارانبخش در 

 

 

 افزودن درمانگر جدید به سیستم  5تصویر
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 مدیریت درمانگرانصفحه  5 تصویر
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 مدیریت بیماران
  ) پیشین این بخش شبیه بخش
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د اگرچه می توانی ،نیز وجود دارددرمانگر  امکان اختصاص ،هنگام افزودن بیمار جدید با این تفاوت که باشدمی (مدیریت درمانگران

 رار دهد.قتمرین  و برای ویمشاهده  تواند اطالعات بیمار را. با اختصاص بیمار به یک درمانگر، درمانگر میاین بخش را خالی بگذارید

نجام خود را اتمرین توانند وارد سیستم شوند و دقت کنید که بیماران با نام کاربری و رمز عبور اختصاص یافته در این بخش می

 این بخش را نشان می دهد. 7 تصویر دهند.

 

 

 اختصاص درمانگر به بیمار 6 تصویر

 بیمارویرایش 

 بخش است.  4این قسمت شامل 

 مشخصات بیمار 

 .نمودها را ویرایش آن یا ومشاهده کرد توان مشخصات بیمار را در بخش مشخصات بیمار می

 هابرنامه 

ر ددهیم. دقت کنید که های تعریف شده در سیستم را انتخاب کرده و به بیمار اختصاص میها یکی از برنامهدر قسمت برنامه 

 .یابدتواند به بیمار اختصاص تنها یک برنامه مییک زمان 

 هایادداشت 

اند را مشاهده کند و یادداشت هایی که خودش یا درمانگران برای بیمار گذاشتهتواند یادداشتدر این قسمت مدیر می  

 جدید به بیمار اضافه کند.

 هاگزارش 

شود. با کلیک بر روی نام برنامه پیشرفت کاربر به اش ارائه میبرنامهی عملکرد کاربر در در این مرحله گزارشی از نحوه

ری از تتوانید گزارش دقیقشود. با کلیک بر روی نام هر بازی میتفکیک روز و میزان پیشرفت در هر بازی نشان داده می

 بازی کاربر مشاهده کنید.
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 ی کاربرگزارش برنامه 7 تصویر

 های سریعبازی 

 توانید نتایج تمریناتی را که بطور مستقیم از طریق حساب کاربری درمانگر انجام شده مشاهده نمایید. بخش میدر این 

 شود.ارائه می هر تمرینی عملکرد کاربر در گزارشی از نحوه

 

 : گزارش انجام تمرینات توسط یک کاربر8تصویر 
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 های بازیمشاهده
ها یادداشت قرار دهید. در حال حاضر دو پکیج ها را مشاهده کنید و برای آنتوانید بازیمیآمده است،   تصویر رکه ددر این بخش 

 ای ارزیابی سطح کاربرانها شامل تعدادی بازی بر. هر کدام از پکیج"توجه و تمرکز"و  "حافظه"برای مغزینه ارائه شده است، پکیج 

های مربوط به آن رامشاهده کنید. در صفحه بعد با کلیلک روی توانید بازیو تعدادی بازی اصلی هستند. با کلیک روی هرکدام می

بازی است. با هر بار  هم برای گذاشتن یادداشت روی یک کمه دتوانید بازی را ببینید و با ان بازی کنید. نام هر بازی می

 ید را مشاهده کنید.ه اهایی که خودتان برای بازی قرار دادتوانید یادداشته به این قسمت میمراجع

 

 

 های بازیمشاهده 9 تصویر
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 هامدیریت برنامه
 10کل ش ها را حذف کنید.اید ویرایش کنید و یا آنهایی که از قبل تعریف کردهتعریف کنید، برنامه توانید برنامهدر این بخش می

 را مشاهده نمایید.مربوط به این بخش 

 افزودن برنامه

یک روز به مدت  توانید برنامه تعریف کنید. ابتدا نام و مشخصات برنامه را وارد کنید. سپس با در این صفحه می

کلیک بر روی افزودن، آن انتخاب تکلیف)بازی( و تعیین پارامترهای زمان، الویت و مرحله بازی و  پس ازبرنامه خود اضافه کنید. 

خواهید به یک روز خاص تکلیفی اضافه کنید ابتدا بر روی نام آن روز کلیک کنید تا انتخاب شود. اگر میتکلیف به آن روز اضافه می

رود وتوانید تمرینات ارزیابی را به برنامه خود اضافه کنید. دقت داشته باشید که با شود سپس تکلیف را اضافه کنید. همچنین می

ها را انجام دهد. برای حذف یک روز نیز تواند سایر بازیکاربر به سیستم ابتدا باید تمرینات ارزیابی خود را انجام دهد، سپس می

خواهید تکلیفی را که وارد در کنار آن روز کلیلک کنید. حذف تکلیف هم به همین صورت است. اگر می توانید روی  می

کنید در صورتی که یک برنامه را ویرایش می هنگامی کهدر کنار آن کلیک کنید.     روی ییدنمااید ویرایش یک روز کرده

مثال اگر شما روز پنجم را تغییر  دهید کاربر باید دوباره بازی کند.انجام آن باشد، از جایی که تمرین را تغییر می حالکاربری در 

 دهد.  دادید، کاربر باید مجددا از روز پنجم تمرینات را انجام

 

 

 افزودن برنامه جدید  10 تصویر
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 بازیهای سریع
تخاب های شناختی مورد نظر انبدون تدوین برنامه، برای هریک از بیماران یک بازی شناختی را بر مبنای مولفهتوانید در این بخش می

کنید. بعد از انتخاب بیمار، مولفه شناختی مورد نظر و زیر مولفه را بر مبنای نام تمرین )بازی( انتخاب کنید. زمان مورد نظر برای 

موعه توجه و تمرینی از مج hadi1اجرای بازی و سطح آنرا هم میتوانید انتخاب نمایید. برای مثال، در شکل زیر، برای بیماری بنام 

تمرکز انتخاب گردیده است. در این مجموعه لیست تمامی زیرمولفه ها نشان داده شده و درمانگر گستره توجه را انتخاب نموده که 

 توسط بازی حافظه عسلی مورد تمرین قرار خواهد گرفت.

  

 

 : انتخاب یک تمرین برای یک کاربر11تصویر 

بازی، نتایج آنرا میتوان در پروفایل بیمار مشاهده نمود. برای اطالعات بیشتر به بخش مدیریت الزم به ذکر است که بعد از اتمام 

 بیماران مراجعه نمایید.
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 تماس بگیرید. support@parscognition.irیا  info@parscognition.ir در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با 

 

 

 5، واحد شماره 2(، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 16کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم )خیابان 
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