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نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی روانشناسی
 آنالیز وظیفه:موضوع
342 :کد مترجم
 در صورت رضایت از.شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید
کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به
.مترجم فوق را وارد نمایید
----------------------------------------------------------------------------------------------------

A task analysis explains the processes and inputs that are being used at this time to
accomplish results. As a consequence, a task analysis defines what individuals and
teams are either doing or should be doing in order to contribute to current results. In
completing a needs assessment the task analysis is a vital tool for mutually informing
the diagnosis of needs as well as the detection of potential remedies for improving
performance. Cognitive analysis methods focus on the psychological processes
underlying the competition of a task. Use cognitive analysis whenever complex
decisions are required (such as when multiple contributing variables and options must
be weighed by the performer) and few observable behaviors can be identified. Subtle
cues from the performance context and the experience of expert performers are often
discovered through this analysis technique.
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آنالیز وظیفه ،فرآیند و ورودی هایی که برای تکمیل نتیجه نهایی استفاده می شوند را توضیح می دهد .به عنوان نتیجه،
آنالیز وظیفه مشخص می کند که اشخاص به صورت فردی و یا گروهی چه کارهایی را برای کمک به دست یابی به
نتایج کنونی باید انجام دهند .در تکمیل تخمین نیازها ،آنالیز وظیفه یک ابزار مهم برای اطالع رسانی متقابل ،تشخیص
نیازها و همچنین تشخیص راه حل های بالقوه برای بهبود عملکرد می باشد .روش های ادراکی شناختی بر فرآیند های
روانی تمرکز دارد .هر زمان که نیاز به تصمیمات پیچیده بود و رفتارهای قابل مشاهده کمی قابل تشخیص بود از تحلیل
شناختی استفاده کنید( مثال هنگامی که متغیر ها و گزینه های متعدد باید توسط اجرا کننده سنجیده شوند) .نشانه
های ظریف از متن عملکرد و تجربه ی عملگران خبره اغلب با استفاده از این تکنیک تحلیلی کشف می شوند.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی متن و مقاله
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