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راهنمای استفاده از مغزینه
 .1برای ثبت نام در سایت ابتدا روی آیکون «وارد شوید»
در گوشهی باال سمت چپ کلیک کنید:
 .2سپس روی دکمهی «ثبت نام» کلیک کنید .در ادامه به
صفحهی زیر هدایت خواهید شد تا اطالعات خود را وارد
کنید.
 .3با کلیک بر روی دکمه ثبت نام ،صفحه روبرو ظاهر
میگردد .یک نام کاربری (حداقل با  6حرف) انتخاب
نمایید و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید .سپس
کلید ثبت نام را فشار داده تا کد فعالسازی برای شما از
طریق پیامک ارسال گردد.
 .4پس از کلیک کردن کلید ثبت نام ،پیام زیر ظاهر
میگردد .به تلفن همراه خود مراجعه کرده و کد ارسالی
را دریافت کنید .کد ارسالی بعنوان رمز عبور
( )passwordشما میباشد.
 .5پس از اینکه فرآیند ثبت نام کامل شد میتوانید از طریق
آیکون «وارد شوید» نام کاربری و رمز عبور (که همان
کد فعالسازی ارسال شده میباشد) خود را وارد کرده و
وارد سایت شوید .اگر کدی برای شما ارسال نشده بود،
ایمیلی به  info@maghzineh.comبزنید.
 .6اولین باری که وارد سایت شوید مستقیما به صفحهی
پروفایل خود هدایت خواهید شد .در این صفحه
میتوانید اطالعات فردی خود را تکمیل کنید .و با کلیک
کردن روی دکمهی «اعمال تغییرات» آنها را ثبت کنید.
با کلیک کردن روی دکمهی «تغییر رمز عبور» نیز
میتوانید رمز عبور خود را تغییر دهید.
 .7با کلیک کردن روی آیکون داشبورد به صفحهی داشبورد
هدایت خواهید شد .وقتی برای اولین بار وارد داشبورد
میشوید ،باید بسته ای خریداری نمایید.

 .8اگر هیچ بستهای را تا آن لحظه خریداری نکرده باشید
تصویر روبرو را خواهید دید .در این صفحه از شما
خواسته شده است تا کد اشتراک خود را وارد کنید .کد
اشتراک عددی است که پس از خرید بسته دریافت
میکنید و با استفاده از آن میتوانید بسته را فعال کنید.
 .9برای خرید بسته روی دکمهی «خرید بسته» کلیک
کنید.
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اپلیکیشن تمرینهای توجه (حافظه)
در ک نار وبسایت مغزینه دو اپلیکیشن جامع برای انجام دادن بازیهای مغزینه توسعه پیدا کرده است که با نامهای
«تمرینهای توجه» و «تمرینهای حافظه» از طریق «کافه بازار» قابل دسترسی است .میتوانید این اپلیکیشنها را به
صورت رایگان دانلود کنید.
لینک تکالیف توجه و تمرکز:
https://parscognition.ir/AttentionWorkoutPackage_ver2.apk
لینک تکالیف حافظه:
https://cafebazaar.ir/app/air.MemoryWorkoutPackage/?l=fa
الزم به ذکر است که برای استفاده از این اپلیکیشنها در اندروید ،الزم است برنامه  Adobe Airنیز نصب گردد (میتوانید
از کافه بازار تهیه کنید).
 .1با اجرای اپلیکیشن ،صفحه روبرو را خواهید داشت .اگر
میخواهید وارد حساب کاربری خود شوید و بازی کنید
دکمهی «وارد شوید» را بزنید .اگر میخواهید با
بازیهای بسته آشنا شوید دکمهی «امتحان کنید» را
بزنید.
 .2در این بخش میتوانید با ارزیابیهای هر بسته یا
بازیهای آن آشنا شوید .در بخش بازیها ۴ ،نمونه از
بازیهای هر بسته قرار داده شده است که میتوانید
مرحلهی اول هر کدام از آنها را هر چند بار که بخواهید
بازی کنید .در بخش ارزیابیها نیز میتوانید هر ۵
ارزیابی بسته را به صورت کامل انجام دهید.
 .3اگر روی دکمه وارد شوید بزنید ،تصویر زیر نمایان
میگردد .اگر قبال ثبت نام کرده اید ،با ورود نام کاربری و
گذرواژه وارد حساب کاربری خود گردید .در غیر
اینصورت ثبت نام کرده و سپس وارد شوید.
 .4در قسمت «برنامه امروز» بازیهایی را که در برنامه قرار
دارد میبینید .زیر هر بازی  ۳مربع قرار دارد که
نشاندهندهی تعداد دفعاتی است که این بازی را انجام
دادهاید.در باالی بازیها شمارهی روز نمایش داده شده
استد.
 .5با زدن روی قسمت سمت چپ ،صفحه نوار سمت چپ
پدیدار خواهد شد .اگر یک بار دیگر روی آن بزنید
اطالعات پروفایل خود را خواهید دید.
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