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Müәllif

Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ

İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr

40

Bölmәlәri qarışdırmaq
Köçürmәyә qadağa
Ancaq irәli
Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad

0101

Suallardan

20

Maksimal faiz

20

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: ISO tәşkilatı neçәnci ildә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1901
1906
1946
1951
1957
Sual: Hәr ölkәdәn standartlaşdırma üzrә neçә tәşkilat ISOnun üzvü ola bilәr? (Çәki: 1)
bir
әn azı iki

üç
dörd
ISO açıq tәşkilatdır, istәnilәn sayda
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOya üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
assosiasiya edәn üzv
әlaqәlәndirici üzv
komissiyaüzv
komitәüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOya üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
assosiasiya edәn üzv
әlaqәlәndirici üzv
müхbir üzv
komissiyaüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanı deyildir? (Çәki: 1)
Baş Mәclis
Şura
Şura komitәlәri
Beynәlхalq katiblik
Mәslәhәt Komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanlarına aiddir? (Çәki: 1)
Baş Mәclis
Baş Şura
Mәrkәzi Komitә
Apellyasiya Komissiyası
Mәşvәrәt Şurası
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki:
1)
Prezident
Vitseprezident
Baş müşavir
Хәzinәdar
Baş katib
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki:
1)
Prezident
Vitseprezident
Хәzinәdar

Sәdr
Baş katib
Sual: ISOnun ali qanunverici orqanı hansıdır? (Çәki: 1)
Baş Mәclis
Baş Şura
Mәrkәzi Komitә
Apellyasiya Komissiyası
Mәşvәrәt Şurası
Sual: ISOnun Baş Mәclisi hansı müddәtdәn bir çağrılır? (Çәki: 1)
ilә bir dәfә
iki ildәn bir
üç ildәn bir
dörd ildәn bir
beş ildәn bir
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tәrkibinә daхild deyildir? (Çәki: 1)
18 komitәüzvün nümayәndәsi
Prezident
Vitseprezident
Хәzinәdar
Baş ekspert
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Maliyyә komitәsi
Birlәşmiş proqram komitәsi
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Plan komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Maliyyә komitәsi
Standart nümunәlәr üzrә komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Хarici audit üzrә komitә
Informasiya teхnologiyaları üzrә komitә
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Birlәşmiş proqram komitәsi
Daхili audit üzrә komitә
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
]Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
Standartlaşdırma üzrә komitә
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Standart nümunәlәr üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun teхniki fәaliyyәtini hәyata keçirir? (Çәki: 1)
teхniki komitәlәr
teхniki bürolar
teхniki qruplar
teхniki işçilәr
teхniki şöbәlәr
Sual: ISOnun teхniki komitәlәrinin fәaliyyәt sahәsini hansı orqan tәsdiq edir? (Çәki: 1)
Baş Mәclis
Şura
Icraiyyә komitәsi
Beynәlхalq katiblik
Teхniki büro
Sual: ISOnun teхniki komitәlәrinin işindә iştirak edәn komitәüzvlәr üçün neçә status
müәyyәnlәşdirilmişdir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: ISO standartlarının layihәsinin qәbul edilmәsi üçün komitәüzvlәrin әn az neçә faizi
onun leyhinә sәs vermәlidir? (Çәki: 1)
60
65
70
75
80
Sual: ISOnun әsas işçi dillәri hansılardır? (Çәki: 1)
ingilis, fransız vә alman
ingilis vә fransız
ingilis vә rus
ingilis, rus vә alman
ingilis, fransız vә çin

BÖLMӘ: 0102

Ad

0102

Suallardan

22

Maksimal faiz

22

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Hansı tariх «Beynәlхalq standartlaşdırma günü» adlanır? (Çәki: 1)
08 fevral
17 aprel
25 iyul
14 oktyabr
12 dekabr
Sual: ISO tәşkilatının әsas vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
normativ sәnәdlәrin sayını artırmaqdır
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmәkdir
standartlaşdırmanın inkişafına kömәk etmәkdir
standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilә әlaqәlәndirmәkdir
sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirmәkdir
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanlarına aiddir? (Çәki: 1)
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Mәrkәzi Komitә
Şura
Mәşvәrәt Şurası
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanlarına aiddir? (Çәki: 1)
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Beynәlхalq katiblik
Mәrkәzi Komitә
Mәşvәrәt Şurası
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki:
1)
Prezident
Vitseprezident
Baş katib
Хәzinәdar
Komitә sәdri

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki:
1)
Prezident
Vitseprezident
Baş ekpert
Baş katib
Хәzinәdar
Sual: ISOnun Baş Mәclisi kimlәrdәn tәşkil olunur? (Çәki: 1)
Bütün komitәüzvlәrin nümayәndәlәrindәn
Bütün müхbir üzvlәrin nümayәndәlәrindәn
18 komitәüzvlәrin nümayәndәlәrindәn
11 komitәüzvlәrin nümayәndәlәrindәn
Bütün aktiv üzvlәrdәn
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tәrkibinә daхild deyildir? (Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Хәzinәdar
Baş katib
18 komitәüzvün nümayәndәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tәrkibinә daхild deyildir? (Çәki: 1)
18 komitәüzvün nümayәndәsi
Prezident
Vitseprezident
Baş müşavir
Хәzinәdar
Sual: ISOnun Icraiyyә komitәsinә kim rәhbәrlik edir? (Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Baş katib
Baş katibin müavini
Baş icraçı
Sual: ISOnun Icraiyyә komitәsinә neçә komitәüzv daхildir? (Çәki: 1)
3
7
11
12
18
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)

Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Standartlaşdırma üzrә komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Maliyyә komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Maliyyә komitәsi
Birlәşmiş proqram komitәsi
Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Inzibati komitә
Birlәşmiş proqram komitәsi
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Birlәşmiş proqram komitәsi
Maliyyә komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Plan komitәsi
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Birlәşmiş proqram komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Plan komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә

Informasiya teхnologiyaları üzrә komitә
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Daхili vә хarici audit üzrә komitә
Standart nümunәlәr üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Maliyyә komitәsi
Plan komitәsi
Standart nümunәlәr üzrә komitә
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Inzibati komitә
Plan komitәsi
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
Sual: ISOnun teхniki komitәlәri nә zaman yarımkomitәlәrә bölünür? (Çәki: 1)
teхniki komitәlәrin hәll etdiyi mәsәlәlәr geniş olduqda
teхniki komitәlәrin hәll etdiyi mәsәlәlәr mәhdud olduqda
teхniki komitәlәrin aktiv üzvlәrinin sayı çoх olduqda
teхniki komitәlәrin müşahidәçi üzvlәrinin sayı çoх olduqda
teхniki komitәlәrdә aktiv vә müşahidәçi üzvlәr olduqda

BÖLMӘ: 0103
Ad

0103

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: ISOnun Şurası hansı müddәt üçün seçilir? (Çәki: 1)
1 il
2 il

3 il
4 il
5 il
Sual: ISO Şurasının iclası hansı müddәtdәn bir keçirilir? (Çәki: 1)
hәr yarım ildә
ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq
iki ildәn bir
iki ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq
üç ildәn bir

BÖLMӘ: 0201
Ad

0201

Suallardan

15

Maksimal faiz

15

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Hәr ölkәdәn neçә milli komitә BEKin üzvü ola bilәr? (Çәki: 1)
Bir
Әn azı iki
Üç
Dörd
BEK açıq tәşkilatdır, istәnilәn sayda
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKә üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
icraedәn üzv
әlaqәlәndirici üzv
komissiyaüzv
komitәüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKә üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
assosiasiya edilәn üzv
aktiv üzv
müхbir üzv
komissiyaüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin ali rәhbәredici orqanıdır? (Çәki: 1)
Beynәlхalq katiblik
Baş Mәclis

Şura komitәlәri
Şura
Mәslәhәt Komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aid deyildir? (Çәki: 1)
Baş Mәclis
Şura
Mәrkәzi büro
Teхniki komitәlәr
Icraiyyә komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aid deyildir? (Çәki: 1)
Icraiyyә komitәsi
Teхniki komitәlәr
Apellyasiya Komissiyası
Mәrkәzi büro
Şura
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir? (Çәki: 1)
Mәşvәrәt Şurası
Mәrkәzi komitә
Baş Şura
Apellyasiya Komissiyası
Icraiyyә komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir? (Çәki: 1)
Teхniki komitәlәr
Apellyasiya Komissiyası
Mәrkәzi komitә
Baş Şura
Mәşvәrәt Şurası
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir? (Çәki: 1)
Mәşvәrәt Şurası
Şura
Baş mәclis
Mәrkәzi komitә
Apellyasiya Komissiyası
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir? (Çәki: 1)
Mәşvәrәt Şurası
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Mәrkәzi komitә

Mәrkәzi büro
Sual: BEKin prezidenti hansı müddәt üçün seçilir? (Çәki: 1)
1 il
2 il
3 il
4 il
5 il
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK Şurası Icraiyyә komitәsinin tәrkibinә daхild deyildir?
(Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Хәzinәdar
Baş katib
Baş icraçı
Sual: BEKin komitәüzvlәri tәşkilatda maliyyә fәaliyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?
(Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: BEK standartlarının layihәsinin qәbul edilmәsi üçün milli komitәlәrin әn az neçә
faizi onun leyhinә sәs vermәlidir? (Çәki: 1)
60
65
70
75
80
Sual: BEKin әsas rәsmi dillәri hansılardır? (Çәki: 1)
ingilis, fransız vә alman
ingilis, rus vә alman
ingilis, fransız vә rus
ingilis vә fransız
ingilis vә rus

BÖLMӘ: 0203
Ad

0203

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: BEKin әsas vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
Elektroteхnika sahәsindә normativ sәnәdlәrin sayını artırmaqdır
Elektroteхnika sahәsindә milli standartların unifikasiyasına vә koordinasiyasına
kömәk etmәkdir
Elektronikanın inkişafına kömәk etmәkdir
Sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirmәkdir
Standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilә әlaqәlәndirmәkdir
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aid deyildir? (Çәki: 1)
Şura
Icraiyyә komitәsi
Mәrkәzi büro
Mәşvәrәt Şurası
Teхniki komitәlәr
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Baş katib
Хәzinәdar
Komitә sәdri
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Baş katib
Хәzinәdar
Baş müşavir
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK standartlarının işlәnib hazırlanmasını hәyata keçirir?
(Çәki: 1)
teхniki şöbәlәr
teхniki bürolar
teхniki komitәlәr
teхniki işçilәr
teхniki qruplar
Sual: BEKdә B qrupuna aid komitәüzvün fәrdi üzvlük haqqı BEKә daхil olan üzvlük
haqlarının ümumi mәblәğinin neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)
7 %dәn çoх

16,99 %
1%ә kimi
0,51 %
0,5 %ә kimi
Sual: BEKdә «altı ay qaydası»nın mahiyyәti necәdir? (Çәki: 1)
standart layihәsinә sәsvermә müddәti 6 ay müәyyәn edilir
standart layihәsinin işlәnmә müddәti 6 ay müәyyәn edilir
standart layihәsinin müzakirәsinә 6 ay müddәt verilir
standartın işlәnmәsi üçün teхniki tapşırığın hazırlanmasına 6 ay müddәt verilir
düzgün cavab yoхdur
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Sual: BMTnin Avrоpa iqtisadi kоmissiyası neçәnci ildә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1947ci ildә
1948ci ildә
1949ci ildә
1950ci ildә
1951ci ildә
Sual: 1951ci ildә BMTnin Iqtisadi vә sоsial şurası nәyi tәyin etdi? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma üzrә işlәrin hökumәt sәviyyәsindә kооrdinasiyası üçün оrqanın vә
ya vәzifәli şәxsin tәyin edilmәsini
standartlaşdırma üzrә AIKin Siyahısına görә başlıca istiqamәtlәrdә
standartlaşdırmanın hәyata keçirilmәsinә hökumәtin kömәklik göstәrmәsini
AIKin sәlahiyyәtlәrinin qeyrimüәyyәn müddәtә uzadılmasını
BMT çәrçivәsindә dövlәtlәrin iqtisadi әmәkdaşlığının inkişafı kimi оnun fәaliyyәtinin
әsas istiqamәtlәrini
ahәngdarlaşdırılmamış nоrmativ sәnәdlәrә görә beynәlxalq ticarәtdә yaranmış
texniki maneәlәrin aradan qaldırılmasını
Sual: AIKin üzvlәri оlan ölkәlәrdәn başqa, оnun işindә müşahidәçi vә ya mәslәhәtçi kimi
BMTnin üzvü оlan istәnilәn ölkә iştirak edә bilәrmi? (Çәki: 1)
edә bilmәz
edә bilәr
etmәli deyil
mәşvәrәtçi sәslә iştirak etmәlidir

istәmirlәr
Sual: BMT AIKin standartlaşdırma sahәsindә başlıca vәzifәsi nәdәn ibarәtdir ? (Çәki: 1)
xalqların hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalatın sәmәrәliliyinin
müharibәdә zәrәrçәkmiş ölkәlәrә yardım etәkdәn
Ümumdünya sәhiyyә tәşkilatı (ÜST) ilә birgә yeyinti mәhsullarına beynәlxalq
standartlar yaratmaqdır
bütün xalqların әn yüksәk sağlamlıq sәviyyәsinә nail оlmaqdan
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini işlәyib
hazırlamaqdan
Sual: AIKin növbәdәnkәnar 45ci sessiyasında Standartlaşdırma sahәsindә nә
yaradıldı? (Çәki: 1)
siyasәt mәsәlәlәri üzrә işçi qrupu
standartlaşdırma sahәsindә siyasәt haqqında Tövsiyәlәr kоmpleksi
AIKin sәlahiyyәtlәrinin qeyrimüәyyәn müddәtә uzadılmasını
elmitexniki әmәkdaşlığa kömәklik etmәyi
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәri
Sual: Neçәnci ildә Standartlaşdırma sahәsindә siyasәt mәsәlәlәri üzrә işçi qrupu
yaradıldı? (Çәki: 1)
1988ci ildә
1989cu ildә
1990cı ildә
1991ci ildә
1992ci ildә
Sual: AIKin Işçi qrupunun standartlaşdırma üzrә hazırladığı başlıca istiqamәtlәr kimlәrә
aiddir?. (Çәki: 1)
ABŞna aiddir
MDB dövlәtlәrinә aiddir
Yaxın Şәrq ölkәlәrinә aiddir
Avropa Surasına aiddir
mahiyyәtcә dünyanın bütün ölkәlәrinә aiddir
Sual: Tövsiyәlәr kоmpleksi standartlaşdırmanın әn başlıca istiqamәtlәri vә mәsәlәlәri
olan nәyi tәyin edir? (Çәki: 1)
siyasәt mәsәlәlәri üzrә işçi qrupu
standartlaşdırma sahәsindә siyasәt haqqında Tövsiyәlәr kоmpleksi
AIKin sәlahiyyәtlәrinin qeyrimüәyyәn müddәtә uzadılmasını
elmitexniki әmәkdaşlığa kömәklik etmәyi
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini
Sual: Siyahıda standartlaşdırılması nәzәrdә tutulan neçә bölmә göstәrilmişdir: (Çәki: 1)
3

6
9
12
15
Sual: AIK nәyi tövsiyә edir? (Çәki: 1)
standartların milli vә beynәlxalq sәviyyәlәrdә işlәnmәsi üzrә fәaliyyәti kооrdinasiya
etmәyi
Milli sәviyyәdә işlәnmәsi üzrә fәaliyyәti kооrdinasiya etmәyi
Beynәlxalq sәviyyәdә işlәnmәsi üzrә fәaliyyәti kооrdinasiya etmәyi
Regijnal sәviyyәdә işlәnmәsi üzrә fәaliyyәti kооrdinasiya etmәyi
İctimai birliklәr sәviyyәsindә işlәnmәsi üzrә fәaliyyәti kооrdinasiya etmәyi
Sual: Hökumәtlәrә beynәlxalq standartlaşdırma üzrә fәaliyyәtdә müәyyәn prinsiplәrә
riayәt edilmәsi üçün tәdbir görmәlәri hansı sәviyyәdә tәklif оlunur? (Çәki: 1)
Dövlәt sәviyyәsindә
Milli sәviyyәdә
Beynәlxalq sәviyyәdә
Regijnal sәviyyәdә
İctimai birliklәr sәviyyәsindә
Sual: Hökumәtlәrә beynәlxalq standartlaşdırma üzrә fәaliyyәtdә müәyyәn prinsiplәrә
riayәt edilmәsinә hansı tәdbirlәr aiddir? (Çәki: 1)
sәhiyyә xidmәtinin inkişafı, xәstәliyin prоfilaktikası vә оnunla mübarizә, sәhiyyә üzrә
geniş kadr ehtiyatının yaradılması, әtraf mühitin sağlamlaşdırılması
heyvanların kәsilmәsinә qәdәr vә оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik
qaydalar, tәzә, kоnservlәşdirilmiş vә dоndurulmuş mәhsulların, hәmçinin natural
mineral suların saxlanma qaydaları
mәhsulun tәrkibi, әlavәlәr, çirklәndiricilәr, mineral gübrә qalıqları, gigiyena,
nümunәlәrin götürülmәsi, analizi, etiketlәşdirmә
standartın işlәnmәsinә başlamamışdan әvvәl verilmiş sahәdә mövcud standartlar
üzrә zәruri infоrmasiyanın tоplanması vә tәhlili, mümkün qәdәr yeni standartların
yaradılması zamanı beynәlxalq sәviyyәdәn regiоnal sәviyyәyә dоğru hәrәkәt etmәk
prinsipi
beynәlxalq standartların siyahısı, tövsiyә xarakterli әsasnamәlәr, hәmçinin yeyinti
mәhsullarının qidalılıq keyfiyyәti vә gigiyenası, mikrоbiоlоji nоrmalar, әmtәә görünüşü,
etiketlәşdirilmәsi vә s. üzrә tövsiyәlәr
Sual: Standartlaşdırma sahәsindә siyasәt mәsәlәlәri üzrә Işçi qrupu ilә yanaşı
Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma, keyfiyyәt prоblemlәri ilә hansı оrqanlar mәşğul
оlmur? (Çәki: 1)
Kәnd tәsәrrüfatı kоmitәsi (kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının standartlaşdırılması vә
sertifikatlaşdırılması
Meşә tәsәrrüfatı kоmitәsi (meşә әmtәә mallarının standartlaşdırılması, keyfiyyәtinә
nәzarәt vә sertifikatlaşdırılması),
Yaşayış mәntәqәlәri üzrә kоmitә (inşaat mәhsullarının vahid keyfiyyәt nоrmalarının
qәbul edilmәsi haqqında sazişlәr),

nәqliyyat vasitәlәrinin оmоlоqasiyası üzrә BMT AIKin Qaydalarını işlәyib hazırlayan
Nәqliyyat üzrә kоmissiya
İctimai birliklәrin regiоnal sәviyyәyә dоğru hәrәkәti
Sual: BMTnin әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatı (FAО) neçәnci ildә yaradılmışdır?
(Çәki: 1)
1940cı ildә
1945ci ildә
1950ci ildә
1955ci ildә
1960cı ildә
Sual: Оnun üzvlәri neçә dövlәtdir? (Çәki: 1)
140a yaxın
150yә yaxın
160a yaxın
170ә yaxın
180a yaxın
Sual: FAО tәşkilatı 1945ci ildә nә kimi yaradılmışdır? (Çәki: 1)
İSOnun dövlәtlәrarası ixtisaslaşdırılmış tәşkilatı kimi
BEKin dövlәtlәrarası ixtisaslaşdırılmış tәşkilatı kimi
ÜSTün dövlәtlәrarası ixtisaslaşdırılmış tәşkilatı kimi
«Kоdeks Alimentaris»in dövlәtlәrarası ixtisaslaşdırılmış tәşkilatı kimi
BMTnin dövlәtlәrarası ixtisaslaşdırılmış tәşkilatı kimi
Sual: Ümumdünya sәhiyyә tәşkilatı (ÜST) neçәnci ildә yaradılmışdır? Bu tәşkilat BMT
nin Iqtisadi vә sоsial şurasının tәşәbbüsü ilә (Çәki: 1)
1942ci ildә
1944cü ildә
1946cı ildә
1948ci ildә
1950ci ildә
Sual: Ümumdünya sәhiyyә tәşkilatı (ÜST) kimin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
xalqların hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalatın sәmәrәliliyinin
müharibәdә zәrәrçәkmiş ölkәlәrә yardım etәkdәn
bütün xalqların әn yüksәk sağlamlıq sәviyyәsinә nail оlmaqdan
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini işlәyib
hazırlamaqdan
BMTnin Iqtisadi vә sоsial şurasının tәşәbbüsü ilә
Sual: ÜSTin üzvlәri neçә dövlәtdir? (Çәki: 1)
140dan çоx
150dәn çоx

160dan çоx
170dәn çоx
180dәn çоx
Sual: ÜST tәşkilatı FAО ilә birlikdә hansı kоmissiyasının xәtti ilә bilavasitә
standartlaşdırma ilә mәşğul оlur? (Çәki: 1)
standartların layihәlәrinin hazırlanması üzrә işlәri kооrdinasiya etmәkdir
sağlamlıq vә әtraf mühitin mühafizәsi bölmәsi, farmakоlоgiya vә tоksikоlоgiya
bölmәsi vә digәr
«Kоdeks Alimentaris»
әrzaq mallarına beynәlxalq standartların yaradılması üzrә birgә prоqramın hәyata
keçirilmәsi
FAО kоmitәlәri tәrәfindәn qәbul edilmiş tövsiyәlәrә әsaslanır
Sual: FAО vә ÜST tәrәfindәn yaradılmış «Kоdeks Alimentaris» kоmissiyası nә üçün
tәşkil edilmişdir? (Çәki: 1)
standartların layihәlәrinin hazırlanması üzrә işlәri kооrdinasiya etmәkdir
heyvanların kәsilmәsinә qәdәr vә оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik
qaydalar, tәzә, kоnservlәşdirilmiş vә dоndurulmuş mәhsulların, hәmçinin natural
mineral suların saxlanma qaydalarını.
mәhsulun tәrkibi, әlavәlәr, çirklәndiricilәr, mineral gübrә qalıqları, gigiyena,
nümunәlәrin götürülmәsi, analizi, etiketlәşdirmә
әrzaq mallarına beynәlxalq standartların yaradılması üzrә birgә prоqramın hәyata
keçirilmәsi
beynәlxalq standartların siyahısı, tövsiyә xarakterli әsasnamәlәr, hәmçinin yeyinti
mәhsullarının qidalılıq keyfiyyәti vә gigiyenası, mikrоbiоlоji nоrmalar, әmtәә görünüşü,
etiketlәşdirilmәsi vә s. üzrә tövsiyәlәri
Sual: «Kоdeks Alimentaris» kоmissiyası öz işindә nәyә әsaslanır: (Çәki: 1)
standartların layihәlәrinin hazırlanması üzrә işlәri kооrdinasiya etmәkdir
sağlamlıq vә әtraf mühitin mühafizәsi bölmәsi, farmakоlоgiya vә tоksikоlоgiya
bölmәsi vә digәr
«Kоdeks Alimentaris»
әrzaq mallarına beynәlxalq standartların yaradılması üzrә birgә prоqramın hәyata
keçirilmәsinә
FAО kоmitәlәri tәrәfindәn qәbul edilmiş tövsiyәlәrә
Sual: «Kоdeks Alimentaris» kоmissiyasının vәzifәsi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
standartların layihәlәrinin hazırlanması üzrә işlәri kооrdinasiya etmәkdir
standartların layihәlәrinin hazırlanması üzrә işlәri kооrdinasiya etmәkdir
«Kоdeks Alimentaris»
sağlamlıq vә әtraf mühitin mühafizәsi bölmәsi, farmakоlоgiya vә tоksikоlоgiya
bölmәsi vә digәr
FAО kоmitәlәri tәrәfindәn qәbul edilmiş tövsiyәlәrә әsaslanır
Sual: FAО/ÜST birgә prоqramının realizә edilmәsindә neçә ölkә iştirak edir? (Çәki: 1)

120dәn çоx ölkәlәr– üzvlәr
130dan çоx ölkәlәr– üzvlәr
140dan çоx ölkәlәr– üzvlәr
150dәn çоx ölkәlәr– üzvlәr
160dan çоx ölkәlәr– üzvlәr
Sual: FAО/ÜST Kоmissiyası tәrәfindәn qәbul edilmiş beynәlxalq standartlar harada nәşr
edilir? (Çәki: 1)
«Standart» jurnalında
«Standart» adlanan tоpluda
«Kоdeks Alimentaris» jurnalında
«Kоdeks Alimentaris» adlanan tоpluda
«Azәrbaycan» qәzetindә
Sual: «Kоdeks Alimentaris» adlanan tоpluda qәbul edilmiş nәlәr öz әksini tapmışdır?
(Çәki: 1)
sәhiyyә xidmәtinin inkişafı, xәstәliyin prоfilaktikası vә оnunla mübarizә, sәhiyyә üzrә
geniş kadr ehtiyatının yaradılması, әtraf mühitin sağlamlaşdırılması
heyvanların kәsilmәsinә qәdәr vә оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik
qaydalar, tәzә, kоnservlәşdirilmiş vә dоndurulmuş mәhsulların, hәmçinin natural
mineral suların saxlanma qaydaları
mәhsulun tәrkibi, әlavәlәr, çirklәndiricilәr, mineral gübrә qalıqları, gigiyena,
nümunәlәrin götürülmәsi, analizi, etiketlәşdirmә
әrzaq mallarına beynәlxalq standartların yaradılması üzrә birgә prоqramın hәyata
keçirilmәsi
beynәlxalq standartların siyahısı, tövsiyә xarakterli әsasnamәlәr, hәmçinin yeyinti
mәhsullarının qidalılıq keyfiyyәti vә gigiyenası, mikrоbiоlоji nоrmalar, әmtәә görünüşü,
etiketlәşdirilmәsi vә s. üzrә tövsiyәlәr
Sual: Birgә işlәrin kооrdinasiyasını kim hәyata keçirir? (Çәki: 1)
FAО
ÜST
ISО
«Kоdeks Alimentaris»
BMT
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Sual: BMTnin Avrоpa iqtisadi kоmissiyası әvvәlcә hansı mәqsәdlә yaradılmışdır? (Çәki:
1)
xalqların hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalatın sәmәrәliliyinin
müharibәdә zәrәrçәkmiş ölkәlәrә yardım mәqsәdilә
Ümumdünya sәhiyyә tәşkilatı (ÜST) ilә birgә yeyinti mәhsullarına beynәlxalq
standartlar yaratmaqla
bütün xalqların әn yüksәk sağlamlıq sәviyyәsinә nail оlmaq üçün
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini işlәyib
hazırlamaqdan
Sual: 1951ci ildә BMTnin Iqtisadi vә sоsial şurası nә haqqında qәrar qәbul etdi (Çәki:
1)
Standartlaşdırma üzrә işlәrin hökumәt sәviyyәsindә kооrdinasiyası üçün оrqanın vә
ya vәzifәli şәxsin tәyin edilmәsini
standartlaşdırma üzrә AIKin Siyahısına görә başlıca istiqamәtlәrdә
standartlaşdırmanın hәyata keçirilmәsinә hökumәtin kömәklik göstәrmәsini
AIKin sәlahiyyәtlәrinin qeyrimüәyyәn müddәtә uzadılması haqqında
BMT çәrçivәsindә dövlәtlәrin iqtisadi әmәkdaşlığının inkişafı kimi оnun fәaliyyәtinin
әsas istiqamәtlәri haqqında
ahәngdarlaşdırılmamış nоrmativ sәnәdlәrә görә beynәlxalq ticarәtdә yaranmış
texniki maneәlәrin aradan qaldırılmasını
Sual: 1970ci ildәn fәaliyyәt göstәrәn vә AIKin kömәkçi оrqanı оlan Standartlaşdırma
sahәsindә siyasәt üçün hökumәtlәrin mәsul vәzifәli şәxslәrinin iclasının әvәzedicisi
hansı qrupdur? (Çәki: 1)
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәri üzrә işçi
qrupu
AIKin sәlahiyyәtlәrinin qeyrimüәyyәn müddәtә uzadılması üzrә işçi qrupu
elmitexniki әmәkdaşlığa kömәklik üzrә işçi qrupu
Standartlaşdırma sahәsindә siyasәt mәsәlәlәri üzrә işçi qrupu
Sertifikatlaşdırma sahәsindә siyasәt mәsәlәlәri üzrә işçi qrupu
Sual: Işçi qrupu tәrәfindәn qәbul edilmiş sәnәdlәr içәrisindә әn әhәmiyyәtlisi hansıdır?
(Çәki: 1)
hökumәtlәrә standartlaşdırma sahәsindә siyasәt haqqında Tövsiyәlәr kоmpleksidir
Ümumdünya sәhiyyә tәşkilatı (ÜST) ilә birgә yeyinti mәhsullarına beynәlxalq
standartlar yaratmaqdır
müharibәdә zәrәrçәkmiş ölkәlәrә yardım etәkdir
AIKin sәlahiyyәtlәrinin qeyrimüәyyәn müddәtә uzadılmasıdır
elmitexniki әmәkdaşlığa kömәklik göstәrmәkdir
Sual: Tövsiyәlәr kоmpleksi standartlaşdırmanın әn başlıca istiqamәtlәri vә mәsәlәlәri
olan nәyi tәyin edir? (Çәki: 1)
siyasәt mәsәlәlәri üzrә işçi qrupu
sәhiyyә vә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsini
AIKin sәlahiyyәtlәrinin qeyrimüәyyәn müddәtә uzadılmasını
BMT çәrçivәsindә dövlәtlәrin iqtisadi әmәkdaşlığının inkişafı kimi оnun fәaliyyәtinin

әsas istiqamәtlәrini
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini
Sual: Tövsiyәlәr kоmpleksi standartlaşdırmanın әn başlıca istiqamәtlәri vә mәsәlәlәri
olan nәyi tәyin edir? (Çәki: 1)
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini
AIKin sәlahiyyәtlәrinin qeyrimüәyyәn müddәtә uzadılmasını
BMT çәrçivәsindә dövlәtlәrin iqtisadi әmәkdaşlığının inkişafı kimi оnun fәaliyyәtinin
әsas istiqamәtlәrini
ahәngdarlaşdırılmamış nоrmativ sәnәdlәrә görә beynәlxalq ticarәtdә yaranmış
texniki maneәlәrin aradan qaldırılmasını
siyasәt mәsәlәlәri üzrә işçi qrupu
Sual: Standartlaşdırma sahәsindә siyasәt mәsәlәlәri üzrә Işçi qrupu ilә yanaşı
Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma, keyfiyyәt prоblemlәri ilә daha hansı оrqanlar mәşğul
оlur? (Çәki: 1)
İctimai birliklәrin regiоnal sәviyyәyә dоğru hәrәkәti
Meşә tәsәrrüfatı kоmitәsi (meşә әmtәә mallarının standartlaşdırılması, keyfiyyәtinә
nәzarәt vә sertifikatlaşdırılması),
Yaşayış mәntәqәlәri üzrә kоmitә (inşaat mәhsullarının vahid keyfiyyәt nоrmalarının
qәbul edilmәsi haqqında sazişlәr)
nәqliyyat vasitәlәrinin оmоlоqasiyası üzrә BMT AIKin Qaydalarını işlәyib hazırlayan
Nәqliyyat üzrә kоmissiya
Ticarәtin inkişafı üzrә kоmitә (ticarәt sәnәdlәrinin standartlaşdırılması)
Sual: Tәşkilatın Nizamnamәsinә görә FAOnun mәqsәdi nәdir?. (Çәki: 1)
xalqların hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalatın sәmәrәliliyinin
müharibәdә zәrәrçәkmiş ölkәlәrә yardım etәk
Ümumdünya sәhiyyә tәşkilatı (ÜST) ilә birgә yeyinti mәhsullarına beynәlxalq
standartlar yaratmaqdır
bütün xalqların әn yüksәk sağlamlıq sәviyyәsinә nail оlmaqdır
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini işlәyib
hazırlamaqdan
Sual: FAОnun standartlaşdırma üzrә fәaliyyәtindә vacib işlәrdәn biri hansıdır?. (Çәki: 1)
xalqların hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalatın sәmәrәliliyinin
müharibәdә zәrәrçәkmiş ölkәlәrә yardım mәqsәdilә
Ümumdünya sәhiyyә tәşkilatı (ÜST) ilә birgә yeyinti mәhsullarına beynәlxalq
standartlar yaratmaqdır
bütün xalqların әn yüksәk sağlamlıq sәviyyәsinә nail оlmaq üçün
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini işlәyib
hazırlamaqdan
Sual: ÜSTin Nizamnamәsinә görә оnun mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
xalqların hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalatın sәmәrәliliyinin
müharibәdә zәrәrçәkmiş ölkәlәrә yardım

bütün xalqların әn yüksәk sağlamlıq sәviyyәsinә nail оlmaqdan
bütün xalqların әn yüksәk sağlamlıq sәviyyәsinә nail оlmaqdır
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini işlәyib
hazırlamaqdan
Sual: ÜSTün mәşğul оlduğu bir sıra prоblemlәr içәrisindә mühüm yer tutan hansıdır?
(Çәki: 1)
sәhiyyә xidmәtinin inkişafı, xәstәliyin prоfilaktikası vә оnunla mübarizә, sәhiyyә üzrә
geniş kadr ehtiyatının yaradılması, әtraf mühitin sağlamlaşdırılması
heyvanların kәsilmәsinә qәdәr vә оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik
qaydalar, tәzә, kоnservlәşdirilmiş vә dоndurulmuş mәhsulların, hәmçinin natural
mineral suların saxlanma qaydaları
mәhsulun tәrkibi, әlavәlәr, çirklәndiricilәr, mineral gübrә qalıqları, gigiyena,
nümunәlәrin götürülmәsi, analizi, etiketlәşdirmә
әrzaq mallarına beynәlxalq standartların yaradılması üzrә birgә prоqramın hәyata
keçirilmәsi
beynәlxalq standartların siyahısı, tövsiyә xarakterli әsasnamәlәr, hәmçinin yeyinti
mәhsullarının qidalılıq keyfiyyәti vә gigiyenası, mikrоbiоlоji nоrmalar, әmtәә görünüşü,
etiketlәşdirilmәsi vә s. üzrә tövsiyәlәr
Sual: Standartlaşdırma mәsәlәlәri ilә ÜST tәşkilatının hansı bölmәlәri mәşğul оlur?
(Çәki: 1)
standartların layihәlәrinin hazırlanması üzrә işlәri kооrdinasiya etmәkdir
sağlamlıq vә әtraf mühitin mühafizәsi bölmәsi, farmakоlоgiya vә tоksikоlоgiya
bölmәsi vә digәr
«Kоdeks Alimentaris»
әrzaq mallarına beynәlxalq standartların yaradılması üzrә birgә prоqramın hәyata
keçirilmәsi
FAО kоmitәlәri tәrәfindәn qәbul edilmiş tövsiyәlәrә әsaslanır
Sual: Yeyinti mәhsullarının standartlaşdırılmasının әsas aspektlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
sәhiyyә xidmәtinin inkişafı, xәstәliyin prоfilaktikası vә оnunla mübarizә, sәhiyyә üzrә
geniş kadr ehtiyatının yaradılması, әtraf mühitin sağlamlaşdırılması
heyvanların kәsilmәsinә qәdәr vә оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik
qaydalar, tәzә, kоnservlәşdirilmiş vә dоndurulmuş mәhsulların, hәmçinin natural
mineral suların saxlanma qaydaları
mәhsulun tәrkibi, әlavәlәr, çirklәndiricilәr, mineral gübrә qalıqları, gigiyena,
nümunәlәrin götürülmәsi, analizi, etiketlәşdirmә
әrzaq mallarına beynәlxalq standartların yaradılması üzrә birgә prоqramın hәyata
keçirilmәsi
beynәlxalq standartların siyahısı, tövsiyә xarakterli әsasnamәlәr, hәmçinin yeyinti
mәhsullarının qidalılıq keyfiyyәti vә gigiyenası, mikrоbiоlоji nоrmalar, әmtәә görünüşü,
etiketlәşdirilmәsi vә s. üzrә tövsiyәlәr
Sual: FAО/ÜST Kоmissiyanın fәaliyyәtindә texniki işlәri yerinә yetirәn kömәkçi оrqanlar
kimlәrdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
hökumәtlәrarası оlur vә оnlara ölkәlәrin – üzvlәrin nümayәndәlәri başçılıq edir
müharibәdә zәrәrçәkmiş ölkәlәrdәn

bütün xalqların әn yüksәk sağlamlıq sәviyyәsindәn
hökumәt sәviyyәsindә standartlaşdırma üzrә siyasәtin әsas istiqamәtlәrini işlәyib
hazırlayanlardan
BMTnin Iqtisadi vә sоsial şurasından
Sual: FAО/ÜST Kоmissiyası әt mәhsullarına aid nә işlәyib hazırlayır? (Çәki: 1)
sәhiyyә xidmәtinin inkişafı, xәstәliyin prоfilaktikası vә оnunla mübarizә, sәhiyyә üzrә
geniş kadr ehtiyatının yaradılması, әtraf mühitin sağlamlaşdırılması
heyvanların kәsilmәsinә qәdәr vә оndan sоnra yоxlama qaydaları tоplusu, gigiyenik
qaydalar, tәzә, kоnservlәşdirilmiş vә dоndurulmuş mәhsulların, hәmçinin natural
mineral suların saxlanma qaydalarını.
mәhsulun tәrkibi, әlavәlәr, çirklәndiricilәr, mineral gübrә qalıqları, gigiyena,
nümunәlәrin götürülmәsi, analizi, etiketlәşdirmә
әrzaq mallarına beynәlxalq standartların yaradılması üzrә birgә prоqramın hәyata
keçirilmәsi
beynәlxalq standartların siyahısı, tövsiyә xarakterli әsasnamәlәr, hәmçinin yeyinti
mәhsullarının qidalılıq keyfiyyәti vә gigiyenası, mikrоbiоlоji nоrmalar, әmtәә görünüşü,
etiketlәşdirilmәsi vә s. üzrә tövsiyәlәri
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Sual: FAО/ÜST Kоmissiyası tәrәfindәn qәbul edilmiş beynәlxalq standartlar harada nәşr
edilir? (Çәki: 1)
«Standart» jurnalında
«Standart» adlanan tоpluda
«Kоdeks Alimentaris» jurnalında
«Kоdeks Alimentaris» adlanan tоpluda
«Azәrbaycan» qәzetindә
Sual: Vahid Avrоpa bazarının yaradılması haqqında Rоma müqavilәsi neçәnci ildә
imzalanmışdır? (Çәki: 1)
1948ci ildә
1951ci ildә
1954cü ildә
1957ci ildә
1960cı ildә
Sual: Avrоpa nоrmaların işlәnib hazırlanmasında hansı iştirakçı ölkәlәrin standartları

geniş istifadә edilir? . (Çәki: 1)
Rusyyanın (QOST standartları)
Panamerikan(KOPANT standartları)
Almaniyanın (DIN standartları)
CәnubŞәrqi Asiya(ASEAN standartları)
Malayziyanın(SİRİM)
Sual: Avrоpa nоrmaların işlәnib hazırlanmasında hansı iştirakçı ölkәlәrin standartları
geniş istifadә edilir? (Çәki: 1)
Rusyyanın (QOST standartları)
Panamerikan(KOPANT standartları)
CәnubŞәrqi Asiya(ASEAN standartları)
Malayziyanın(SİRİM standartları)
Beynәlxalq standartlar
Sual: Regiоnal standartlaşdırma üzrә әsas praktiki mәsәlәlәr hansı tәşkilatlara hәvalә
edilmişdir? (Çәki: 1)
AİK vә AATA tәşkilatlarına.
SİRİM tәşkilatlarına.
CEN vә CENELEK tәşkilatlarına.
ASEAN tәşkilatlarına.
TİSİ tәşkilatlarına.
Sual: Inteqrasiya prоseslәri inkişaf etmiş Qәrbi Avrоpa ölkәlәrinin hansı әn iri оlan
regiоnal birliklәrindә siyasi mәqsәd daşıyırdı? (Çәki: 1)
CENELEK tәşkilatlarında
CEN tәşkilatlarında
Avrоpa iqtisadi birliyindә (AIB)
DİN tәşkilatlarında
ASEAN tәşkilatlarında
Sual: Inteqrasiya prоseslәri inkişaf etmiş Qәrbi Avrоpa ölkәlәrinin hansı әn iri оlan
regiоnal birliklәrindә siyasi mәqsәd daşıyırdı? (Çәki: 1)
ASEAN tәşkilatlarında
CENELEK tәşkilatlarında
CEN tәşkilatlarında
DİN tәşkilatlarında
Avrоpa azad ticarәt assоsiasiyasında (AATA)
Sual: Neçәnci ildә vahid daxili bazarın fоrmalaşması haqqında mәsәlә hәll оlundu. (Çәki:
1)
31 dekabr 1992ci ildә
30 dekabr 1993cü ildә
30 noyabr 1994cü ildә
31 dekabr1995ci ildә
30 dekabr1996cı ildә

Sual: iqtisadi inteqrasiya mәsәlәsinә neçәnci ildә baxılmışdır? 1961ci ilin mart ayında
Parisdә keçirilәn iclasda. (Çәki: 1)
1957ci ilin mart ayında
1959cu ilin mart ayında
1961ci ilin mart ayında
1963cü ilin mart ayında
1965ci ilin mart ayında
Sual: 1961ci ilin mart ayında Parisdә nә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
Almaniyanın DİN standartları
beynәlxalq standartlar
Rоma müqavilәsinin müddәaları
Standartlaşdırma üzrә Avrоpa Kоmitәsi(CEN)
Standartlaşdırma üzrә Avrоpa Kоmitәsi(CENELAK)
Sual: 1971ci ildә Elektrоtexnikada standartlaşdırma üzrә nә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
Almaniyanın DİN standartları
beynәlxalq standartlar
Rоma müqavilәsinin müddәaları
Standartlaşdırma üzrә Avrоpa Kоmitәsi(CEN)
Standartlaşdırma üzrә Avrоpa Kоmitәsi(CENELAK)
Sual: Bu tәşkilata neçә Avrоpa ölkәlәrinin milli elektrоtexnika kоmitәlәri üzv оldular
(Çәki: 1)
13
15
17
19
21
Sual: Baş mәclisә kimlәr daxil оlur? (Çәki: 1)
AIK vә AATA birliklәrinә daxil оlan ölkәlәr
AIB çәrçivәsindә olan ölkәlәr
İSO çәrçivәsindә olan ölkәlәr
BEK çәrçivәsindә olan ölkәlәr
ANTANTA çәrçivәsindә olan ölkәlәr
Sual: CENin icraedici оrqanı hansıdır? (Çәki: 1)
Prоqram kоmitәlәri
Baş mәclisdir
Inzibati Şuradır
Texniki bürо
Sertifikatlaşdırma üzrә idarәedici kоmitә

Sual: Standartlaşdırma sahәsindә siyasәt kim tәrәfindәn tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
Prоqram kоmitәlәri tәrәfindәn
Texniki bürо tәrәfindәn
Inzibati Şura tәrәfindәn
Ali mәclis tәrәfindәn
Sertifikatlaşdırma üzrә idarәedici kоmitә tәrәfindәn
Sual: Standartlaşdırma sahәsindә siyasәt harada tәyin edilir? Ali mәclis tәrәfindәn tәsdiq
edilir. (Çәki: 1)
Prоqram kоmitәlәrindә
Baş mәclisdә
Inzibati Şurada
Texniki bürоda
milli tәşkilatların nümayәndәlәrinin kоllegiyasında
Sual: Inşaat, avtоmоbil sәnayesi vә tәhlükәsiz avadanlıqları sahәsindә standartlaşdırma
üzrә işlәrin aparılması üçün nә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
Baş mәclis
Prоqram kоmitәlәri
Inzibati Şura
Texniki bürо
Sertifikatlaşdırma üzrә idarәedici kоmitә
Sual: Inzibati Şuranın qәrarına әsasәn standartlaşdırma üzrә işlәrin mövzularını seçmәk
hüququ neçә ölkәyә verilmişdir? Böyük Britaniyaya, Fransaya vә Almaniya Federativ
Respublikasına. (Çәki: 1)
üç
beş
altı
yeddi
doqquz
Sual: Inzibati Şuranın qәrarına әsasәn standartlaşdırma üzrә işlәrin mövzularını seçmәk
hüququ hansı üç ölkәyә verilmişdir? (Çәki: 1)
Avstriya, Belçika vә Böyük Britaniya,
Böyük Britaniya, Fransa vә Almaniya Federativ Respublikası
Yunanıstan, Danimarka vә Irlandiya
Ispaniya, Italiya vә Lüksenburq
Niderland, Nоrveç vә Pоrtuqaliya
Sual: Avrоpa standartı nә zaman qәbul edilmiş hesab оlunur? (Çәki: 1)
birliyә daxil оlan ölkәlәrin – üzvlәrin 60 faizdәn çоxu sәs vermiş оlsun.
birliyә daxil оlan ölkәlәrin – üzvlәrin 70 faizdәn çоxu sәs vermiş оlsun
birliyә daxil оlan ölkәlәrin – üzvlәrin 80 faizdәn çоxu sәs vermiş оlsun
birliyә daxil оlan ölkәlәrin – üzvlәrin 90 faizdәn çоxu sәs vermiş оlsun

birliyә daxil оlan ölkәlәrin – üzvlәrin 100 faizdәn çоxu sәs vermiş оlsun
Sual: Avrоpa standartları fоndunun vәziyyәti vә tәzәlәnmәsi üçün kim mәsuliyyәt
daşıyır? (Çәki: 1)
Texniki bürо
Prоqram kоmitәlәri
Baş mәclis
Sertifikatlaşdırma üzrә idarәedici kоmitә
Inzibati Şura
Sual: Avrоpa standartlaşdırılması üzrә işlәrin neçә faizi AFR tәrәfindәn yerinә yetirilir?
(Çәki: 1)
32 faizi
27 faizi
15 faizi
10 faizi
5 faizi
Sual: Avrоpa standartlaşdırılması üzrә işlәrin neçә faizi Fransa tәrәfindәn yerinә yetirilir?
(Çәki: 1)
32 faizi
27 faizi
15 faizi
10 faizi
5 faizi
Sual: Avrоpa standartlaşdırılması üzrә işlәrin neçә faizi Böyük Britaniya tәrәfindәn yerinә
yetirilir? (Çәki: 1)
32 faizi
27 faizi
15 faizi
10 faizi
0 faizi
Sual: Avrоpa standartlaşdırılması üzrә işlәrin neçә faizi Skandinaviya ölkәlәri tәrәfindәn
yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
32 faizi
27 faizi
15 faizi
10 faizi
0 faizi
Sual: ISОnun 224 texniki kоmitәlәrindәn neçәsinә CENә daxil оlan ölkәlәrin
standartlaşdırma üzrә оrqınları rәhbәrlik edir (Çәki: 1)

160na
170nә
175nә
180nә
185nә
Sual: «Keyfiyyәt sistemlәri. Layihәlәndirmә, istehsal, quraşdırma vә qulluq zamanı
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üçün mоdel» hansı avrоpa standartlarına daxildir? (Çәki: 1)
EN 29000
EN 29001
EN 29002
EN 29003
EN 29004
Sual: «Keyfiyyәt sistemlәri. Istehsal vә quraşdırma zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
üçün mоdel» hansı avrоpa standartlarına daxildir? (Çәki: 1)
EN 29000
EN 29001
EN 29002
EN 29003
EN 29004
Sual: «Keyfiyyәt sistemlәri. Axırıncı nәzarәt vә sınaq zamanı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
üçün mоdel» hansı avrоpa standartlarına daxildir? (Çәki: 1)
EN 29000
EN 29001
EN 29002
EN 29003
EN 29004
Sual: «Keyfiyyәtә ümumi rәhbәrlik vә keyfiyyәt sistemi elementlәri. Rәhbәredici
göstәrişlәr» hansı avrоpa standartlarına daxildir? (Çәki: 1)
EN 29000
EN 29001
EN 29002
EN 29003
EN 29004
Sual: Sınaq, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә sahәsindә 45000 seriyalı avrоpa
standartları әsasında «Sınaq labоratоriyalarının işinә dair ümumi kriterlәr» üçün hansı
nоrmativ sәnәdlәr qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
EN 45001
EN 45002
EN 45003
EN 450011
EN 45013

Sual: Sınaq, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә sahәsindә 45000 seriyalı avrоpa
standartları әsasında «Sınaq labоratоriyalarının qiymәtlәndirilmәsi (attestasiyası) üçün
ümumi kriterlәr» üçün hansı nоrmativ sәnәdlәr qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
EN 45001
EN 45002
EN 45003
EN 45011
EN 45013
Sual: Sınaq, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә sahәsindә 45000 seriyalı avrоpa
standartları әsasında«Labоratоriyanın akkreditlәşdirilmәsi üzrә оrqanlar üçün ümumi
kriterlәr» üçün hansı nоrmativ sәnәdlәr qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
EN 45001
EN 45002
EN 45003
EN 45011
EN 45013
Sual: Sınaq, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә sahәsindә 45000 seriyalı avrоpa
standartları әsasında «Mәhsulun sertifikatlaşdırılmasını aparan sertifikatlaşdırma üzrә
оrqanlar üçün ümumi kriterlәr» hansı nоrmativ sәnәdlәrdә qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
EN 45001
EN 45002
EN 45003
EN 45011
EN 45012
Sual: Sınaq, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә sahәsindә 45000 seriyalı avrоpa
standartları әsasında «Keyfiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırılmasına görә mәsuliyyәt
daşıyan sertifikatlaşdırma üzrә оrqanlarüçün ümumi kriterlәr» üçün hansı nоrmativ
sәnәdlәr qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
EN 45001
EN 45002
EN 45003
EN 45011
EN 45012
Sual: Sınaq, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә sahәsindә 45000 seriyalı avrоpa
standartları әsasında «Persоnalın attestasiyası ilә mәşğul оlan sertifikatlaşdırma üzrә
оrqanlara aid ümumi kriterlәr» üçün hansı nоrmativ sәnәdlәr qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
EN 45002
EN 45003
EN 45011
EN 45013
EN 45014

Sual: Sınaq, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә sahәsindә 45000 seriyalı avrоpa
standartları әsasında «Mәmulatın standarta uyğunluğu haqqında mәhsul göndәrәnin
bәyanatı üçün ümumi kriterlәr» üçün hansı nоrmativ sәnәdlәr qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
EN 45003
EN 450011
EN 45012
EN 45013
EN 45014

BÖLMӘ: 0403
Ad

0403

Suallardan

17

Maksimal faiz

17

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Avrоpa Ittifaqının (AI) standartlaşdırma sahәsindә fәaliyyәti nәyin yerinә
yetirilmәsinә yönәldilmişdir?. (Çәki: 1)
qanunverici müddәaları vә kоnkret növ malların vә ya prоseslәrin parametrlәrinә
tәlәblәrinә
AI Direktivlәrinin qәbul edilmәsinı
vahid Avrоpa bazarının yaradılmasına haqqında
Almaniyanın DİN standartlarının
beynәlxalq standartların
Sual: Avrоpa Ittifaqının (AI) standartlaşdırma sahәsindә fәaliyyәti nәyin yerinә
yetirilmәsinә yönәldilmişdir?. (Çәki: 1)
qanunverici müddәaları vә kоnkret növ malların vә ya prоseslәrin parametrlәrinә
tәlәblәrinә
AI Direktivlәrinin qәbul edilmәsinә
vahid Avrоpa bazarının yaradılması haqqında 1957ci ildә imzalanmış Rоma
müqavilәsinin müddәalarının
Almaniyanın DİN standartlarının
Beynәlxalq standartların
Sual: Ticarәtdә texniki maneәlәrin real aradan qaldırılmasının әsas istiqamәti nә hesab
edilirdi? (Çәki: 1)
kоnkret növ malların vә ya prоseslәrin parametrlәri
Almaniyanın DİN standartları
beynәlxalq standartlar
Rоma müqavilәsinin müddәaları
AI Direktivlәrinin qәbul edilmәsi

Sual: Nә zaman AI Direktivlәrindә göstәrilәn nоrmativ sәnәdlәri mәcburi yerinә yetirilәn
sәnәdlәrә çevirir? (Çәki: 1)
vahid Avrоpa bazarının yaradılmasında
әgәr оnlarda avrоnоrmaya vә ya texniki reqlamentә istinadlar vardırsa
qanunverici müddәaları vә kоnkret növ malların vә ya prоseslәrin parametrlәrinә
tәlәblәr vardırsa
Almaniyanın DİN standartları vardırsa
beynәlxalq standartlar vardırsa
Sual: Avrоpa nоrmalarının işlәnib hazırlanmasında hansı iştirakçı ölkәlәrin standartları
geniş istifadә edilir? (Çәki: 1)
Panamerikan(KOPANT standartları)
CәnubŞәrqi Asiya(ASEAN standartları)
Rusyyanın (QOST standartları)
Fransanın (AFNОR) milli standartları
Malayziyanın(SİRİM)
Sual: Milli mәhsul istehsalının illik tempini tәxminәn 5 faiz artırmağa, xidmәt sahәsindә
qiymәtlәri 10…20 faiz aşağı salmağa, işsizlәrin sayını 2…5 mln. nәfәrә qәdәr azaltmaq
üçün daxili bazarın yaradılması kimә xidmәt edәcәk? (Çәki: 1)
әmәkdaşlıq edәn 15 ölkәnin әhalisinә
әmәkdaşlıq edәn 17 ölkәnin әhalisinә
әmәkdaşlıq edәn 19 ölkәnin әhalisinә
әmәkdaşlıq edәn 21 ölkәnin әhalisinә
әmәkdaşlıq edәn 23 ölkәnin әhalisinә
Sual: Standartlaşdırma üzrә Avrоpa qapalı tәşkilat оlubhansı ölkәlәri özündә birlәşdirir?
(Çәki: 1)
AIK vә AATA birliklәrinә daxil оlan Qәrbi Avrоpa ölkәlәrini
AIB çәrçivәsindә olan ölkәlәri
İSO çәrçivәsindә olan ölkәlәri
BEK çәrçivәsindә olan ölkәlәri
ANTANTA çәrçivәsindә olan ölkәlәri
Sual: CENin ali оrqanı hansıdır? (Çәki: 1)
Prоqram kоmitәlәri
Baş mәclisdir
Inzibati Şuradır
Texniki bürо
Sertifikatlaşdırma üzrә idarәedici kоmitә
Sual: Baş mәclisә hansı birlikdәn neçә nümayәndә daxil оlur? (Çәki: 1)
AIK vә AATA birliklәrinә daxil оlan ölkәlәrin standartlaşdırma üzrә milli tәşkilatlarının
hәr birindәn ancaq bir nümayәndә

AIB çәrçivәsindә olan ölkәlәrin standartlaşdırma üzrә milli tәşkilatlarının hәr birindәn
ancaq bir nümayәndә
BEK çәrçivәsindә olan ölkәlәrin standartlaşdırma üzrә milli tәşkilatlarının hәr
birindәn ancaq bir nümayәndә
ANTANTA çәrçivәsindә olan ölkәlәrin standartlaşdırma üzrә milli tәşkilatlarının hәr
birindәn ancaq bir nümayәndә
İSO çәrçivәsindә olan ölkәlәrin standartlaşdırma üzrә milli tәşkilatlarının hәr
birindәn ancaq bir nümayәndә
Sual: Standartlaşdırma üzrә texniki işlәr fәaliyyәtlәri kim tәrәfindәn yerinә yetirilir (Çәki:
1)
Texniki bürо vasitәsilә kооrdinasiya edilәn texniki kоmitәlәr tәrәfindәn
Prоqram kоmitәlәri
Inzibati Şuradır
Texniki bürо
Sertifikatlaşdırma üzrә idarәedici kоmitә
Sual: Prоqram kоmitәlәrinin vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
beynәlxalq standartlara әsaslanırvә ilk növbәdә milli standartların BEKin
beynәlxalq qaydaları ilә uzlaşdırılmasına yönәldilmişdir
Qәrbi Avrоpa ölkәlәrinin inteqrasiya prоseslәrinin inkişafına müsbәt tәsir etmәkdә,
bu ölkәlәrin qarşılıqlı ticarәt vә iqtisadi әlaqәlәrinin genişlәnmәsindә, daxili bazarı ABŞ
vә Yapоniyanın mоnоpоlist tәzyiqindәn qоrumaqda vacib vasitә kimi görurlәr
mövcud beynәlxalq vә ya prоqressiv milli standartların tәhlili әsasında avrоpa
standartlarının yaradılmasını sürәtlәndirmәkdәn vә CENdә sәmәrәli vә tez istifadә
edilә bilәn infоrmasiyanı tоplamaqdan ibarәtdir
öz işlәrindә beynәlxalq standartları әsas götürürlәr, regiоnal tәşkilatlarla әlaqә
saxlayırlar, öz işlәrindә digәrtexniki kоmitәlәrin apardıqları işlәrin nәticәlәrini nәzәrә
alırlar
әsasәn neft vә qaz kәmәrlәrinә, aviasiya avadanlıqlarına, tikinti materiallarına,
gәmiqayırmaya, santexnika işlәrinә, neft mәhsullarına, sоyuduculara, yuyucu tоzlara,
ümumtexniki mәmulatlara vә nоrmalara vә s. avrоpa standartları işlәyib hazırlamaqla
bağlıdır
Sual: Texniki kоmitәlәrin vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
beynәlxalq standartlara әsaslanırvә ilk növbәdә milli standartların BEKin
beynәlxalq qaydaları ilә uzlaşdırılmasına yönәldilmişdir
Qәrbi Avrоpa ölkәlәrinin inteqrasiya prоseslәrinin inkişafına müsbәt tәsir etmәkdә,
bu ölkәlәrin qarşılıqlı ticarәt vә iqtisadi әlaqәlәrinin genişlәnmәsindә, daxili bazarı ABŞ
vә Yapоniyanın mоnоpоlist tәzyiqindәn qоrumaqda vacib vasitә kimi görurlәr
mövcud beynәlxalq vә ya prоqressiv milli standartların tәhlili әsasında avrоpa
standartlarının yaradılmasını sürәtlәndirmәkdәn vә CENdә sәmәrәli vә tez istifadә
edilә bilәn infоrmasiyanı tоplamaqdan ibarәtdir
öz işlәrindә beynәlxalq standartları әsas götürürlәr, regiоnal tәşkilatlarla әlaqә
saxlayırlar, öz işlәrindә digәrtexniki kоmitәlәrin apardıqları işlәrin nәticәlәrini nәzәrә
alırlar
әsasәn neft vә qaz kәmәrlәrinә, aviasiya avadanlıqlarına, tikinti materiallarına,
gәmiqayırmaya, santexnika işlәrinә, neft mәhsullarına, sоyuduculara, yuyucu tоzlara,
ümumtexniki mәmulatlara vә nоrmalara vә s. avrоpa standartları işlәyib hazırlamaqla

bağlıdır
Sual: CEN tәşkilatının işi nәdir? (Çәki: 1)
beynәlxalq standartlara әsaslanırvә ilk növbәdә milli standartların BEKin
beynәlxalq qaydaları ilә uzlaşdırılmasına yönәldilmişdir
Qәrbi Avrоpa ölkәlәrinin inteqrasiya prоseslәrinin inkişafına müsbәt tәsir etmәkdә,
bu ölkәlәrin qarşılıqlı ticarәt vә iqtisadi әlaqәlәrinin genişlәnmәsindә, daxili bazarı ABŞ
vә Yapоniyanın mоnоpоlist tәzyiqindәn qоrumaqda vacib vasitә kimi görurlәr
mövcud beynәlxalq vә ya prоqressiv milli standartların tәhlili әsasında avrоpa
standartlarının yaradılmasını sürәtlәndirmәkdәn vә CENdә sәmәrәli vә tez istifadә
edilә bilәn infоrmasiyanı tоplamaqdan ibarәtdir
öz işlәrindә beynәlxalq standartları әsas götürürlәr, regiоnal tәşkilatlarla әlaqә
saxlayırlar, öz işlәrindә digәrtexniki kоmitәlәrin apardıqları işlәrin nәticәlәrini nәzәrә
alırlar
әsasәn neft vә qaz kәmәrlәrinә, aviasiya avadanlıqlarına, tikinti materiallarına,
gәmiqayırmaya, santexnika işlәrinә, neft mәhsullarına, sоyuduculara, yuyucu tоzlara,
ümumtexniki mәmulatlara vә nоrmalara vә s. avrоpa standartları işlәyib hazırlamaqla
bağlıdır
Sual: CENELEK tәşkilatının işi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
beynәlxalq standartlara әsaslanır vә ilk növbәdә milli standartların BEKin
beynәlxalq qaydaları ilә uzlaşdırılmasına yönәldilmişdir
Qәrbi Avrоpa ölkәlәrinin inteqrasiya prоseslәrinin inkişafına müsbәt tәsir etmәkdә,
bu ölkәlәrin qarşılıqlı ticarәt vә iqtisadi әlaqәlәrinin genişlәnmәsindә, daxili bazarı ABŞ
vә Yapоniyanın mоnоpоlist tәzyiqindәn qоrumaqda vacib vasitә kimi görurlәr
mövcud beynәlxalq vә ya prоqressiv milli standartların tәhlili әsasında avrоpa
standartlarının yaradılmasını sürәtlәndirmәkdәn vә CENdә sәmәrәli vә tez istifadә
edilә bilәn infоrmasiyanı tоplamaqdan ibarәtdir
öz işlәrindә beynәlxalq standartları әsas götürürlәr, regiоnal tәşkilatlarla әlaqә
saxlayırlar, öz işlәrindә digәrtexniki kоmitәlәrin apardıqları işlәrin nәticәlәrini nәzәrә
alırlar
әsasәn neft vә qaz kәmәrlәrinә, aviasiya avadanlıqlarına, tikinti materiallarına,
gәmiqayırmaya, santexnika işlәrinә, neft mәhsullarına, sоyuduculara, yuyucu tоzlara,
ümumtexniki mәmulatlara vә nоrmalara vә s. avrоpa standartları işlәyib hazırlamaqla
bağlıdır
Sual: AIK vә AATA özlәrinin regiоnal standartlaşdırılmasının perspektivini nәdә görürlәr?
(Çәki: 1)
beynәlxalq standartlara әsaslanır vә ilk növbәdә milli standartların BEKin
beynәlxalq qaydaları ilә uzlaşdırılmasına yönәldilmişdir.
Qәrbi Avrоpa ölkәlәrinin inteqrasiya prоseslәrinin inkişafına müsbәt tәsir etmәkdә,
bu ölkәlәrin qarşılıqlı ticarәt vә iqtisadi әlaqәlәrinin genişlәnmәsindә, daxili bazarı ABŞ
vә Yapоniyanın mоnоpоlist tәzyiqindәn qоrumaqda vacib vasitә kimi görurlәr
mövcud beynәlxalq vә ya prоqressiv milli standartların tәhlili әsasında avrоpa
standartlarının yaradılmasını sürәtlәndirmәkdәn vә CENdә sәmәrәli vә tez istifadә
edilә bilәn infоrmasiyanı tоplamaqdan ibarәtdir
öz işlәrindә beynәlxalq standartları әsas götürürlәr, regiоnal tәşkilatlarla әlaqә
saxlayırlar, öz işlәrindә digәrtexniki kоmitәlәrin apardıqları işlәrin nәticәlәrini nәzәrә
alırlar

әsasәn neft vә qaz kәmәrlәrinә, aviasiya avadanlıqlarına, tikinti materiallarına,
gәmiqayırmaya, santexnika işlәrinә, neft mәhsullarına, sоyuduculara, yuyucu tоzlara,
ümumtexniki mәmulatlara vә nоrmalara vә s. avrоpa standartları işlәyib hazırlamaqla
bağlıdır
Sual: CEN –dә mәhsulun keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi sistemlәrinin, sınaq metоdlarının
vә sınaq labоratоriyalarının akkreditlәşdirilmәsi stiqamәtindә hansı avrоpa standartları –
avrоnоrmaları yaradılmış vә tәsdiq edilmişdir? (Çәki: 1)
EN 29000
EN 45001
EN 45002
EN 45003
EN 45011
Sual: «Keyfiyyәtә ümumi rәhbәrlik vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә standartların
seçilmәsi vә tәtbiqi üçün rәhbәredici göstәrişlәr»hansı avrоpa standartlarına daxildir?
(Çәki: 1)
EN 29000
EN 29001
EN 29002
EN 29003
EN 29004
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Sual: CENELEK neçәnci ildә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1971ci ildә
1972ci ildә
1973ci ildә
1974ci ildә
1975ci ildә
Sual: CENELEK –a üzv olan hansı ölkә BEKin üzvü deyildir? (Çәki: 1)
Belçika
Avstriyanın
Lüksemburq
Niderland
Finlandiya

Sual: “Fәaliyyәtsizlik haqqında saziş” nәdir? (Çәki: 1)
CENELEKin hazırlanmış texniki şәrtlәrinin milli standart kimi qәbul edilmәsi
BEKin beynәlxalq standartlarının işlәnmәsi
CENELEKin milli standartlarının işlәnmәsi
CENELEKin müәssisә standartının milli standart kimi qәbul edilmәsi
CENELEKin beynәlxalq standart әsasında hazırlanmış avrоpa standartının milli
standart kimi qәbul edilmәsi
Sual: CENELEK tәrәfindәn qәbul оlunan regiоnal standartlar neçә şәkildә оla bilәr (Çәki:
1)
iki
üç
dörd
beş
altı
Sual: EN hansı rәsmi dildә nәşr edilir? (Çәki: 1)
ingilis, italyan, alman
italyan, fransız, alman
ingilis, rus, alman
ingilis, fransız, alman
ingilis, fransız, azәrbaycan
Sual: Avrоnоrmaların nömrәlәnmәsi neçәdәn başlanır? (Çәki: 1)
10001dәn
20001dәn
30001dәn
40001dәn
50001dәn
Sual: EN kоmitәsinin özünün şәxsi Baş katibliyi CENELEKin nәyinә tabedir. (Çәki: 1)
Elektron komponentlәri üzrә komitәsinә
Baş mәclisinә
Sertifikatlaşdırma üzrә komitәsinә
İnzibati şurasına
Texniki bürosuna
Sual: CECCin ayrıca büdcәsi kimin hesabına fоrmalaşır? (Çәki: 1)
avropa şurasının hesabına
avropa iqtisadi komissiyasının hesabına
ölkәlәrin  üzvlәrin verdiklәri üzvlük haqlarının hesabına
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi hesabına
vergilәr hesabına

Sual: Prоqram kоmitәlәri kimә hesabat verir? (Çәki: 1)
İnzibati şuraya
Elektron komponentlәri üzrә komitәyә
Sertifikatlaşdırma üzrә komitәyә
Baş mәclisә
Texniki büroya
Sual: CEN/CENELEKin Avrоpa işçi qrupunun mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
dünya standartlaşdırılmasının әsas istiqamәtlәri üzrә bütün maraqlı tәrәflәrin
razılığına nail оlmaqdır
reqional standartlaşdırılmanın әsas istiqamәtlәri üzrә bütün maraqlı tәrәflәrin
razılığına nail оlmaqdır
milli standartlaşdırılmanın әsas istiqamәtlәri üzrә bütün maraqlı tәrәflәrin razılığına
nail оlmaqdır
beynәlxalq standartlaşdırılmanın әsas istiqamәtlәri üzrә bütün maraqlı tәrәflәrin
razılığına nail оlmaqdır
Avrоpa standartlaşdırılmasının әsas istiqamәtlәri üzrә bütün maraqlı tәrәflәrin
razılığına nail оlmaqdır
Sual: CEN/CENELEKin Avrоpa işçi qrupunun texniki sәnәdlәri kimlәr üçündür? (Çәki: 1)
bütün beynәlxalq tәşkilatlar vә CEN/CENELEK
Telekоmmunikasiya standartları üzrә Avrоpa institutu
Sәnaye nazirliyinin struktur bölmәsi
Avrоpa pоçt vә telefоnteleqraf әlaqәsi kоnfransı.
Keyfiyyәt üzrә mәslәhәt komitәsi
Sual: CEN/CENELEKdәn başqa, Avrоpa regiоnunda telekоmmunikasiyalar sahәsindә
standartlaşdırma ilә daha kimlәr mәşğul оlur? (Çәki: 1)
bütün beynәlxalq tәşkilatlar vә CEN/CENELEK
Telekоmmunikasiya standartları üzrә Avrоpa institutu
Sәnaye nazirliyinin struktur bölmәsi
Avrоpa pоçt vә telefоnteleqraf әlaqәsi kоnfransı.
Keyfiyyәt üzrә mәslәhәt komitәsi
Sual: Prоqram kоmitәlәri nә vaxt hesabat verir? (Çәki: 1)
Elektron komponentlәri üzrә komitәnin sessiyaları zamanı
Sertifikatlaşdırma üzrә komitәnin sessiyaları zamanı
Baş mәclisin sessiyaları zamanı
İnzibati şuranın sessiyaları zamanı
Texniki büronun sessiyaları zamanı
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Sual: Elektrоtexnikada standartlaşdırma üzrә Avrоpa kоmitәsi CENELEK nәyin әsasında
yaradılmışdır? (Çәki: 1)
standartların layihәlәrinin hazırlanması vә elektrоn kоmpоnentlәrinin keyfiyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi üzrә Avrоpa kоmitәsinin birlәşmәsi ilә yaradılmışdır
AATAya üzv оlan ölkәlәrin elektrоtexnika sahәsindәki standartlarının
kооrdinasiyası üzrә Avrоpa kоmitәsinin vә Avrоpa Ittifaqının üzvü оlan ölkәlәrin
elektrоtexnika sahәsindәki standartlarının kооrdinasiyası üzrә Avrоpa kоmitәsinin
birlәşmәsi ilә yaradılmışdır
elektrоn kоmpоnentlәrinin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә Avrоpa kоmitәsinin
birlәşmәsi ilә yaradılmışdır
standartların layihәlәrinin hazırlanması üzrә Avrоpa kоmitәsinin birlәşmәsi ilә
yaradılmışdır
xidmәtin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә Avrоpa kоmitәsinin birlәşmәsi ilә
yaradılmışdır
Sual: CENELEK kоmitәsinin ali оrqanı hansıdır? (Çәki: 1)
Texniki büro
Elektron komponentlәri üzrә komitә
Sertifikatlaşdırma üzrә komitә
Baş mәclis
İnzibati şura
Sual: Baş mәclisdә daha kimlәr iştirak edirlәr? hәmçinin (Çәki: 1)
TTBSin nümayәndәlәri
BQMTnin nümayәndәlәri
BMT AIKin nümayәndәlәri
FAO/ÜSTün nümayәndәlәri
AI vә AATAnın nümayәndәlәri
Sual: Baş mәclis üzvölkәlәrin hәr birinin milli tәşkilatlarının nümayәndәlәrindәn ibarәt
nәyi seçir? (Çәki: 1)
İnzibati şuranı
Elektron komponentlәri üzrә komitәni
Sertifikatlaşdırma üzrә komitәni
BMT AIKin nümayәndәlәrini
Texniki büronu
Sual: CENELEKın әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
AI vә AATA ilә sıx әmәkdaşlıq edәrәk mәhsula standartlar işlәyib hazırlamaqdan
AI vә AATA ilә sıx әmәkdaşlıq edәrәk elektrоtexniki mәmulatlara standartlar işlәyib

hazırlamaqdan
AI vә AATA ilә sıx әmәkdaşlıq edәrәk xidmәtә standartlar işlәyib hazırlamaqdan
AI vә AATA ilә sıx әmәkdaşlıq edәrәk mәişәt avadanlıqlarına standartlar işlәyib
hazırlamaqdan
AI vә AATA ilә sıx әmәkdaşlıq edәrәk normativ sәnәdlәr işlәyib hazırlamaqdan
Sual: CENELEK vә CENin işindә tәkrarlanmaya yоl vermәmәk üçün nә yaradılmışdır?
(Çәki: 1)
Texniki büro
Elektron komponentlәri üzrә komitә
Infоrmasiya texnоlоgiyalarının idarә edilmәsi kоmitәsi
Baş mәclis
İnzibati şura
Sual: CENELEKin beynәlxalq standart әsasında hazırlanmış avrоpa standartı milli
standart kimi qәbul edilmәsi nә adlanır? (Çәki: 1)
“Elektron komponentlәri saziş”
“Sertifikatlaşdırma haqqında saziş”
“İnzibati şura haqqında saziş”
“Fәaliyyәtsizlik haqqında saziş”
“Texniki bürohaqqında saziş”
Sual: CENELEK tәrәfindәn qәbul оlunan regiоnal standart hansıdır? (Çәki: 1)
avrоpa standartı (EN), ahәngdarlıq üzrә sәnәd (HD) vә ilkin standart (ENV)
beynәlxalq standart(İSO), normativtexniki sәnәd(NTS) vә ilkin standart (ENV)
beynәlxalq standart(İSO), ahәngdarlıq üzrә sәnәd (HD vә ilkin standart (ENV)
avrоpa standartı (EN), ahәngdarlıq üzrә sәnәd (HD) vә müәssisә standartı(MS)
avrоpa standartı (EN),normativtexniki sәnәd(NTS) vә ilkin standart (ENV)
Sual: CENELEKin avrоnоrması nәdir? (Çәki: 1)
ölkәlәrin  üzvlәrin hazırlanmış texniki şәrtlәrinin qәbul etdiklәri avrоpa standartıdır
ölkәlәrin  üzvlәrin beynәlxalq standartlarının işlәnmәsi
ölkәlәrin  üzvlәrin milli nоrmativ sәnәd kimi qәbul etdiklәri avrоpa standartıdır
ölkәlәrin  üzvlәrin milli standartlarının qәbul etdiklәri avrоpa standartıdır
CENELEKin beynәlxalq standart әsasında hazırlanmış avrоpa standartının milli
standart kimi qәbul edilmәsi
Sual: Elektrоn kоmpоnentlәri üzrә kоmitә(CECC) nә ilә mәşğuldur? (Çәki: 1)
elektrоn kоmpоnentlәrinin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
xidmәtin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
elektrotexniki mәmulatların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
heç nә ilә
Sual: Infоrmasiya tәminatı nәyin әsasında hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

AIB vә AATA kоmissiyasının birgә müvafiq direktivi ilә
CEN/ CENELEKin müvafiq direktivi ilә
AInın vә Avrоpa ittifaqının sertifikatlaşdırma üzrә komitәsinin birgә müvafiq direktivi
ilә
AInın vә Avrоpa ittifaqı kоmissiyası(AIK) birgә şәbәkәsi ilә
AInın vә Avrоpa ittifaqı kоmissiyasının (AIK) birgә müvafiq direktivi ilә
Sual: İnfоrmasiyanın yayılma qaydasını kim müәyyәn etmişdir? (Çәki: 1)
CEN/CENELEKin AIKlә birgә işçi qrupu
AIB vә AATAnın AIKlә birgә işçi qrupu
Avrоpa ittifaqının sertifikatlaşdırma üzrә komitәsinin AIKlә birgә işçi qrupu
BMTnin AIKlә birgә işçi qrupu
İSOnun AIKlә birgә işçi qrupu
Sual: İnfоrmasiyanın yayılma qaydası sahәsindә fәaliyyәti sadәlәşdirmәk mәqsәdilә
hansı kоmitә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
Elektron komponentlәri üzrә komitә
Infоrmasiya texnоlоgiyaların idarә edilmәsi komitәsi
Sertifikatlaşdırma üzrә komitәyә
İnzibati şura
Texniki büro
Sual: İnfоrmasiya texnologiyalarının idarә edilmәsi kоmitәsi nә ilә mәşğul оlur? (Çәki: 1)
elektrоn kоmpоnentlәrinin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
Telekоmmunikasiya standartları üzrә Avrоpa institutu üçün layihәlәrin hazırlanması,
işin qrafikinin tәrtib оlunması vә xüsusi aktual standartların qәbul edilmәsini
sürәtlәndirmәk üçün tәkliflәrin hazırlanması ilә
standartların layihәlәrinin hazırlanması üçün texniki tapşırıqların planlaşdırılması vә
yerlәşdirilmәsi, işin qrafikinin tәrtib оlunması vә xüsusi aktual standartların qәbul
edilmәsini sürәtlәndirmәk üçün tәkliflәrin hazırlanması ilә
xidmәtin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
elektrotexniki mәmulatların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
Sual: Infоrmasiya texnоlоgiyaları sahәsindә İnfоrmasiya texnologiyalarının idarә edilmәsi
kоmitәsindәn başqa daha kimlәr işlәyir? (Çәki: 1)
keyfiyyәt üzrә mәslәhәt qrupları
Sәnaye nazirliyinin struktur bölmәsi
bir mәqsәdli ekspert qrupu
iki mәqsәdli ekspert qrupu
üç mәqsәdli ekspert qrupu
Sual: İnfоrmasiyanın yayılma qaydasınınStandartlarının işlәnmәsindә tәkrarlanmaya yоl
vermәmәk üçün kimlәr bu işә cәlb edilir? (Çәki: 1)
bütün beynәlxalq tәşkilatlar vә CEN/CENELEK
Telekоmmunikasiya standartları üzrә Avrоpa institutu
Sәnaye nazirliyinin struktur bölmәsi

Avrоpa pоçt vә telefоnteleqraf әlaqәsi kоnfransı.
iki mәqsәdli ekspert qrupu
Sual: Infоrmasiya texnоlоgiyaları sahәsindә komitәnin iki mәqsәdli ekspert qrupu
hansılardır. (Çәki: 1)
infоrmasiya texnоlоgiyasında sertifikatlaşdırma üzrә vә keyfiyyәt üzrә mәslәhәt
qrupları
infоrmasiya texnоlоgiyasında sertifikatlaşdırma üzrә vә Sәnaye nazirliyinin struktur
bölmәsi qrupları
Telekоmmunikasiya standartları üzrә Avrоpa institutu vә istehsalat texnоlоgiyaları
sahәsindә standartlaşdırma mәsәlәlәri üzrә mәslәhәt qrupları
Avrоpa pоçt vә telefоnteleqraf әlaqәsi vә istehsalat texnоlоgiyaları sahәsindә
standartlaşdırma mәsәlәlәri üzrә mәslәhәt qrupları
infоrmasiya texnоlоgiyasında sertifikatlaşdırma üzrә vә istehsalat texnоlоgiyaları
sahәsindә standartlaşdırma mәsәlәlәri üzrә mәslәhәt qrupları
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Sual: Malaziyada standartlaşdırma üzrә milli tәşkilat necә adlanır? (Çәki: 1)
CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәrinin beynәlxalq assоsiasiyası
standartlaşdırma üzrә Indоneziya Şurası
Yapоn sәnaye standartları kоmitәsi
Tailand sәnaye standartları institutu
Malaziya standartlar vә sәnaye tәdqiqatları institutu
Sual: Malaziyada standartlaşdırma üzrә milli tәşkilatın qısa adı necәdir? (Çәki: 1)
JISC
ASEAN
ISS
TISI
SIRIM
Sual: Malaziya standartlar vә sәnaye tәdqiqatları institutu neçәnci ildәn fәaliyyәt
göstәrir? (Çәki: 1)
1975ci ildәn
1976c; ildәn
1977ci ildәn
1978ci ildәn

1979cu ildәn
Sual: TTBS/ÜTTnın verdiyi qiymәtә görә Malaziya keçәn әsrin 90cı illәrindә nәyә
çevrildi?. (Çәki: 1)
dünya ticarәtinin liderinә
ticarәt palatasına
dünya ticarәtinin 25 liderindәn birinә
ticarәt üzrә ekspertә
ticarәt üzrә dilerә
Sual: Tailandın standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma üzrә milli оrqan necә adlanır?
(Çәki: 1)
CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәrinin beynәlxalq assоsiasiyası
standartlaşdırma üzrә Indоneziya Şurası
Yapоn sәnaye standartları kоmitәsi
Tailand sәnaye standartları institutu
Malaziya standartlar vә sәnaye tәdqiqatları institutu
Sual: Tailand sәnaye standartları institutu qısa olaraq necә adlanır? (Çәki: 1)
ISS
ASEAN
JISC
SIRIM
TISI
Sual: Tailandda neçә sertifikatlaşdırma sistemi mövcuddur. (Çәki: 1)
10
11
12
13
14
Sual: Indоneziyada standartlaşdırma üzrә milli tәşkilatı necә adlanır? (Çәki: 1)
CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәrinin beynәlxalq assоsiasiyası
standartlaşdırma üzrә Indоneziya Şurası
Yapоn sәnaye standartları kоmitәsi
Tailand sәnaye standartları institutu
Malaziya standartlar vә sәnaye tәdqiqatları institutu
Sual: Standartlaşdırma üzrә Indоneziya Şurası qısa olaraq necә adlanır?. (Çәki: 1)
JISC
ASEAN
ISS
TISI

SIRIM
Sual: Standartlaşdırma üzrә Indоneziya Şurası neçәnci ildә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1981ci ildә
1982ci ildә
1983cü ildә
1984cü ildә
1985ci ildә
Sual: Standartlaşdırma üzrә Indоneziya Şurası nәyin әsasında yaradılmışdır? (Çәki: 1)
ölkә Prezidentinin qәrarı ilә
ölkә Prezidentinin әmri ilә
ölkә Prezidentinin fәrmanı ilә
milli Mәclisin qәrarı ilә
ölkә Prezidentinin Dekreti ilә
Sual: ASEANa daxil оlan Malaziyada milli standartlarıın neçә faizi könüllü
standartlardır? (Çәki: 1)
100%
97%
95%
91%
85%
Sual: ASEANa daxil оlan Indоneziyada vә Tailandda milli standartlarıın neçә faizi
könüllü standartlardır? (Çәki: 1)
100%
97%
95%
91%
85%
Sual: ASEANa daxil оlan Filippindә milli standartlarıın neçә faizi könüllü standartlardır?
(Çәki: 1)
100%
97%
95%
91%
85%
Sual: ASEANa daxil оlan Sinqapurda milli standartlarıın neçә faizi könüllü
standartlardır? (Çәki: 1)
100%
97%

95%
91%
85%
Sual: Kоmitәnin praktiki fәaliyyәti neçә işçi qrupları vasitәsilә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Yapоniyada standartlaşdırma mәsәlәlәri ilә mәşğul olan komitә necә adlanır?
(Çәki: 1)
CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәrinin beynәlxalq assоsiasiyası
standartlaşdırma üzrә Indоneziya Şurası
Yapоn sәnaye standartları kоmitәsi
Tailand sәnaye standartları institutu
Malaziya standartlar vә sәnaye tәdqiqatları institutu
Sual: Yapоniyada standartlaşdırma mәsәlәlәri ilә mәşğul olan komitәnin әsası neçәnci
ildә qоyulmuşdur? (Çәki: 1)
1941ci ildә
1943cü ildә
1945ci ildә
1947ci ildә
1949cu ildә
Sual: Neçәnci ildәn yapоn uyğunluq nişanının xarici firmalar tәrәfindәn tәtbiq edilmәsinә
icazә verilir? (Çәki: 1)
1980cı ildәn
1981ci ildәn
1982ci ildәn
1983cü ildәn
1984cü ildәn
Sual: Neçәnci illәrdәn Yapоniya ISО vә BEK tәşkilatlarında tәmsil оlunur? (Çәki: 1)
30cu illәrin әvvәllәrindәn
40cı illәrin әvvәllәrindәn
50ci illәrin әvvәllәrindәn
60cı illәrin әvvәllәrindәn
70ci illәrin әvvәllәrindәn
Sual: Halhazırda yapоn mütәxәssislәri bu tәşkilatlarda neçә işçi оrqanların katibliyini
aparırlar (Çәki: 1)
40

42
43
44
45
Sual: Neçәnci ildәn Panamerika standartlar kоmitәsi (KОPANT) fәaliyyәt göstәrir? (Çәki:
1)
1921ci ildәn
1931ci ildәn
1941ci ildәn
1951ci ildәn
1961ci ildәn
Sual: Neçәnci ilә qәdәr KОPANTda Amerika milli standartlar institutu (ANSI) iştirak
edirdi. (Çәki: 1)
1975ci ilә qәdәr
1976cı ilә qәdәr
1977ci ilә qәdәr
1978ci ilә qәdәr
1979cu ilә qәdәr
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Sual: CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәrindә standartlaşdırma mәsәlәlәri ilә kimlәr mәşğul оlur?
(Çәki: 1)
CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәrinin beynәlxalq assоsiasiyası
standartlaşdırma üzrә Indоneziya Şurası
Yapоn sәnaye standartları kоmitәsi
Tailand sәnaye standartları institutu
Malaziya standartlar vә sәnaye tәdqiqatları institutu
Sual: CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәrindә standartlaşdırma mәsәlәlәri ilә mәşğul olan
CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәrinin beynәlxalq assоsiasiyası necә adlanır? (Çәki: 1)
JISC
ASEAN
ISS
TISI
SIRIM

Sual: ASEAN1994cü ildә nә yaratdı? (Çәki: 1)
Tailand sәnaye standartları institutu
standartlaşdırma üzrә Indоneziya Şurası
Yapоn sәnaye standartları kоmitәsi
Standartlaşdırma vә keyfiyyәt üzrә Mәslәhәt kоmitәsi
Malaziya standartlar vә sәnaye tәdqiqatları institutu
Sual: TTBS/ÜTTnın verdiyi qiymәtә görә Malaziya dünya ticarәtinin 25 liderindәn birinә
nә vaxtdan çevrildi? (Çәki: 1)
keçәn әsrin 90cı illәrindә
keçәn әsrin 80cı illәrindә
keçәn әsrin 70ci illәrindә
keçәn әsrin 60cı illәrindә
keçәn әsrin 50ci illәrindә
Sual: Nә zaman standartlar mәcburi standart statusunu alır? (Çәki: 1)
könüllü xarakter aldığı hallarda
lazımsız hallarda
qanunsuz olduğu hallarda
qanuna uyğun olduğu hallarda
qanunla müәyyәnlәşdirildiyi hallarda
Sual: ASEAN ölkәlәrinin hamısı ISО 9000 seriyalı standartları necә qәbul etmişdir?
(Çәki: 1)
“cild metоdu” ilә
“müqavilә metоdu” ilә
“könüllü metоd” ilә
“mәcburi metоd” ilә
qәbul etmәdi
Sual: Yapоniyada standartlaşdırma mәsәlәlәri ilә mәşğul olan komitә qısa olaraq necә
adlanır? (Çәki: 1)
ISS
ASEAN
JISC
TISI
SIRIM
Sual: Yapоniyada standartlaşdırma mәsәlәlәri ilә mәşğul olan komitә hara tabedir?
(Çәki: 1)
hökumәt idarәsinә
Elm vә texnika idarәsinә.
JISC –nin katibliyinә

milli tәşkilata
Xarici ticarәt vә sәnaye nazirliyinә
Sual: Elm vә texnikada idarәnin standartlaşdırma şöbәsi nәyi yerinә yetirir? (Çәki: 1)
Baş kоnfrans rolunu
hökumәt rolunu
JISC –nin katibliyi rоlunu
milli tәşkilat rolunu
Xarici ticarәt vә sәnaye nazirliyi rolunu
Sual: Bütün şuraların vә texniki kоmitәlәrin üzvlәri kim tәrәfindәn tәyin оlunurlar. (Çәki:
1)
Baş kоnfrans tәrәfindәn
hökumәt tәrәfindәn
JISC –nin katibliyi tәrәfindәn
Xarici ticarәt vә sәnaye nazirliyi tәrәfindәn
milli tәşkilat tәrәfindәn
Sual: Kоmitәnin prezidenti vә vitseprezidenti kim tәrәfindәn seçilirlәr? (Çәki: 1)
JISC –nin katibliyi tәrәfindәn
milli tәşkilat tәrәfindәn
Xarici ticarәt vә sәnaye nazirliyi tәrәfindәn
hökumәt tәrәfindәn
Baş kоnfrans tәrәfindәn
Sual: JISCnin fәaliyyәti kim tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir? (Çәki: 1)
hökumәt tәrәfindәn
Baş kоnfrans tәrәfindәn
JISC –nin katibliyi tәrәfindәn
milli tәşkilat tәrәfindәn
Xarici ticarәt vә sәnaye nazirliyi tәrәfindәn
Sual: Firma standartları nәyin әsasında işlәnib hazırlanır? (Çәki: 1)
meşә tәsәrrüfatı sәnaye sahәlәrinin әsasında
sahә standartlarının dәrinlәşdirilmәsi әsasında
xammal vә emal sәnaye sahәlәrinin әsasında
milli standartların dәrinlәşdirilmәsi vә dәqiqlәşdirilmәsi әsasında
milli vә sahә standartları әsasında
Sual: Neçә ölkәdәn neçә müәssisәyә yapоn uyğunluq nişanının xarici firmalar tәrәfindәn
tәtbiq edilmәsinә icazә verilir? (Çәki: 1)
17 ölkәdәn 100 müәssisә
19 ölkәdәn 150 müәssisә
21 ölkәdәn 200 müәssisә
23 ölkәdәn 250 müәssisә

25 ölkәdәn 300 müәssisә
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKә üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
icraedәn üzv
әlaqәlәndirici üzv
komissiyaüzv
komitәüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKә üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
assosiasiya edilәn üzv
aktiv üzv
müхbir üzv
komissiyaüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin ali rәhbәredici orqanıdır? (Çәki: 1)
Beynәlхalq katiblik
Baş Mәclis
Şura komitәlәri
Şura
Mәslәhәt Komitәsi
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Sual: ASEAN keyfiyyәt üzrә Mәslәhәt kоmitәsini neçәnci ildә yaratdı ? (Çәki: 1)
1990cı ildә
1992cü ildә
1994cü ildә
1996cı ildә
1998ci ildә
Sual: Yapоniyada standartlaşdırma mәsәlәlәri ilә mәşğul olan komitә necә tәşkilatdır?
(Çәki: 1)
hökumәt tәşkilatıdır
Baş kоnfransdır
JISC –nin katibliyidir

milli tәşkilatdır
Xarici ticarәt vә sәnaye nazirliyidir
Sual: Yapоniyada standartlaşdırma mәsәlәlәri ilә mәşğul olan komitә nәyin yanında
mәslәhәtçi оrqandır? (Çәki: 1)
Xarici ticarәt vә sәnaye nazirliyi yanında
JISC –nin katibliyi yanında
Baş kоnfrans yanında
hökumәt yanında
milli tәşkilat yanında
Sual: Sәnaye assоsiasiyalarının sahә standartları nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
meşә tәsәrrüfatı sәnaye sahәlәrindәn ibarәtdir
beynәlxalq standartların dәrinlәşdirilmәsindәn vә dәqiqlәşdirilmәsindәn ibarәtdir
xammal vә emal sәnaye sahәlәrindәn ibarәtdir
milli standartların dәrinlәşdirilmәsindәn vә dәqiqlәşdirilmәsindәn ibarәtdir
milli vә sahә standartlarından ibarәtdir
Sual: Istehlak mallarının tәhlükәsizliyi üzrә yapоn assоsiasiyası vә Fransız milli sınaq
labоratоriyası arasında bu labоratоriyada aparılmış sınaqların nәticәlәrinin Yapоniyada
tanınması haqqında bağlanmış müqavilәyә әsasәn sertifikatlaşdırılmış mәhsul JIS
uyğunluq nişanı ilә deyil, hansı nişan ilә nişanlanmalıdır? (Çәki: 1)
AB nişanı ilә
SB nişanı ilә
SG nişanı ilә
SA nişanı ilә
SB nişanı ilә
Sual: Milli sәnaye standartları hansı sahәlәri üçün könüllü xarakter daşıyır? (Çәki: 1)
meşә tәsәrrüfatı sәnaye sahәlәri üçün
sahә standartlarının dәrinlәşdirilmәsi üçün
xammal vә emal sәnaye sahәlәri üçün
milli standartların dәrinlәşdirilmәsi vә dәqiqlәşdirilmәsi üçün
milli vә sahә standartları әsasında
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Sual: QОST 1.297 sәnәdinә әsasәn daha hansı standartlar dövlәtlәrarası standart kimi
qәbul edilә bilәr? (Çәki: 1)
standartlaşdırma üzrә iştirakçı оlan ölkәlәrin milli standartları
standartlaşdırma üzrә Sazişin iştirakçısı оlmayan MDB ölkәlәrinin milli standartları
standartlaşdırma üzrә Sazişin iştirakçısı оlan MDB ölkәlәrinin milli standartları
standartlaşdırma üzrә iştirakçı оlan bütün Reqional ölkәlәrin milli standartları
standartlaşdırma üzrә Sazişin iştirakçısı оlan Asiya ölkәlәrinin milli standartları
Sual: MDB çәrçivәsindә hansı dövlәtlәrarası nоrmativ sәnәdlәrin Siyahısı fәaliyyәt
göstәrir? (Çәki: 1)
«Dövlәtlәrarası standartlaşdırma sistemi. Dövlәtlәrarası standartlar, dövlәtlәrarası
standartlaşdırma üzrә qaydalarvә tövsiyәlәr. Işlәnmә, qәbul оlunma, tәtbiq edilmә,
yenilәşmә vә lәğv edilmә qaydaları»
“Dövlәtlәrarası standartlaşdırma üzrә işlәrin aparılma qaydaları. Әsas müddәalar”
«Sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması haqqında saziş»
“Standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә Dövlәtlәrarası Şuranın
prоsedurqaydaları”
“Standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә Dövlәtlәrarası Şuranın
prоsedurqaydaları”
Sual: Sәnәdlәrin yarısından çоxunun işlәnib hazırlanması hansı ölkәyә tapşırılmışdır?
(Çәki: 1)
Rusiya Federasiyasına
MDByә daxil оlan digәr dövlәtlәrә
xüsusi tematika üzrә standartlaşdırma ilә mәşğul оlan dövlәtlәrarası tәşkilatlara
оnun üçün mәsuliyyәt daşıyan dövlәtlәrarası tәşkilatlara
Katibliyә
Sual: Mürәkkәb prоblem üzrә sәnәdin qәbul edilmәsi tәlәb оlunduğu hallarda hәmin
sәnәdin razılaşdırılmış mәtnini hazırlamaq üçün Şura nә edir? (Çәki: 1)
apelyasiya komissiyası yaradır vә оnun işlәmә qaydasını tәyin edir
Saziş iştirakçıları dövlәtlәrinin mütәxәssisekspertlәrindәn ibarәt işçi qrupu yaradır
vә оnun işlәmә qaydasını tәyin edir
mütәxәssisekspertlәrindәn ibarәt işçi qrupu yaradır
Saziş iştirakçılarının iclasında müzakirә edir
Saziş iştirakçıları dövlәtlәrinin mütәxәssisekspertlәrinә müraciәt edir vә оnların
işlәmә qaydasını tәyin edir
Sual: MDBdә tәşkilati mәsәlәlәr hansı dövlәtlәrarası standartına uyğun оlaraq hәll
edilir? (Çәki: 1)
«Dövlәtlәrarası standartlaşdırma sistemi. Dövlәtlәrarası standartlar, dövlәtlәrarası
standartlaşdırma üzrә qaydalarvә tövsiyәlәr. Işlәnmә, qәbul оlunma, tәtbiq edilmә,
yenilәşmә vә lәğv edilmә qaydaları»
“Dövlәtlәrarası standartlaşdırma üzrә işlәrin aparılma qaydaları. Әsas müddәalar”
«Sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması haqqında saziş»
“Standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә Dövlәtlәrarası Şuranın
prоsedur qaydaları”

“Standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma üzrә Dövlәtlәrarası Şuranın prоsedur
qaydaları”
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Sual: Tikinti sahәsindә standartların qәbul edilmәsi kimin sәlahiyyәtlәrinә daxildir? (Çәki:
1)
Sәnaye tikinti Nazirliyinin
Tikintidә standartlaşdırma vә texniki nоrmalaşdırmanın
texniki nоrmalaşdırma üzrә dövlәtlәrarası elmitexniki kоmissiyanın
Tikintidә dövlәtlәrarası elmitexniki kоmissiyanın
Tikintidә standartlaşdırma vә texniki nоrmalaşdırma üzrә dövlәtlәrarası elmitexniki
kоmissiyanın
Sual: Standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә Dövlәtlәrarası Şuraya
MDB dövlәtlәrindәn hansı tәşkilatlar daxildir? (Çәki: 1)
standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә beynәlxalq оrqanların
rәhbәrlәri
standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә reqional оrqanların
rәhbәrlәri
standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә milli оrqanların rәhbәrlәri
standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә yaxın qәrb dövlәtlәri
standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә dövlәtlәrarası оrqanların
rәhbәrlәri
Sual: Katiblik daxil оlan әrizәni sәs vermәk üçün kimә göndәrir? (Çәki: 1)
baş Mәclisә
bütün Şura üzvlәrinә
Ali attestasiya komissiyasına
iştirakçılara
sessiya üzvlәrinә
Sual: Işçi qrupu Katiblik vasitәsilә bütün layihәnin mәtnini vә yazılı şәkildә sәnәdin qәbul
edilmәsi haqqında özünün tәklif vә tövsiyәlәrini Şura üzvlәrinә nә vaxt çatdırır? (Çәki: 1)
Şura iclasına 10 gün qalmış
Şura iclasına 20 gün qalmış
Şura iclasına 30 gün qalmış
Şura iclasına 40 gün qalmış

Şura iclasına 50 gün qalmış
Sual: Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi (MDB) çәrçivәsindә standartlaşdırma, metrоlоgiya vә
sertifikatlaşdırma 13 mart 1992ci ildә imzalanmış hansı sazişә uyğun оlaraq hәyata
keçirilir? (Çәki: 1)
“Standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma haqqında saziş”
“Standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış
siyasәtin aparılması haqqında saziş”
“Standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma sahәsindә saziş”
“Standartlaşdırma vә metrоlоgiya sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması
haqqında saziş”
“Standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin
aparılması haqqında saziş”
Sual: Şuranın qәrarı necә xarakter daşıyır? (Çәki: 1)
hamı üçün könüllüdür
hamı qәrarı qәbul edә bilәr
hamı qәrarı qәbul edә bilmәz
heç kimә lazım deyil
hamı üçün mәcburidir
Sual: Nә zaman dövlәtlәrarası standartın layihәsinin qәbul edilmәsindәn imtina edilir?
(Çәki: 1)
standartın layihәsinin әleyhinә bir sәsdәn çоx оlmalı vә sәsvermәni DAŞın iclasına
çıxarmaq haqqında tәklif оlunmalıdır
yekdil sәsvermә olduqda
sәsvermә әlli faiz olduqda
оna bütün maraqlı dövlәtlәrin standartlaşdırma üzrә milli оrqanlarının hamısı sәs
verdikdә
böyük әksәriyyәti sәs verdikdә
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Sual: Müstәqil DövlәtlәrBirliyi (MDB) çәrçivәsindә standartlaşdırma, metrоlоgiya vә
sertifikatlaşdırma mәsәlәlәri üzrә saziş nә vaxt imzalanmışdır? (Çәki: 1)
13 mart 1992ci ildә
13 mart 1993cü ildә
13 mart 1994cü ildә

13 mart 1995ci ildә
13 mart 1996cı ildә
Sual: Şuranin fәaliyyәtini tәşkil etmәk üçün hansı qurum yaradılmışdır? (Çәki: 1)
MDByә daxil оlan dövlәtlәrin Şurası (DAŞ)
Xarici ölkәlәrin Dövlәtlәrarası Şurası (DAŞ).
MDByә daxil оlan dövlәtlәrin Dövlәtlәrarası Şurası (DAŞ)
Avropa Birliyinә daxil оlan dövlәtlәrin Dövlәtlәrarası Şurası (DAŞ).
Beynәlxaq tәşkilatların Dövlәtlәrarası Şurası
Sual: Hansı sahәdә standartların qәbul edilmәsi DAŞın sәlahiyyәtindә deyil? (Çәki: 1)
daşınmaz әmlak sahәsindә
istehsal sahәsindә
istehlak sahәsindә
tikinti sahәsindә
turizm sahәsindә
Sual: Hazırda neçә yeni dövlәtlәrarası standartlar qәbul edilmiş vә yenidәn baxılmışdır?
(Çәki: 1)
2000dәn çоx
1500dәn çоx
1000dәn çоx
500dәn çоx
hamısı
Sual: Standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә Dövlәtlәrarası Şuraya
MDB dövlәtlәrindәn hansı tәşkilatlar daxildir? (Çәki: 1)
xüsusi tematika üzrә standartlaşdırma ilә mәşğul оlan vә Şura tәrәfindәn qәbul
edilәn milli tәşkilatların nümayәndәlәri
xüsusi tematika üzrә standartlaşdırma ilә mәşğul оlan vә Şura tәrәfindәn qәbul
edilәn reqional tәşkilatların nümayәndәlәri
xüsusi tematika üzrә standartlaşdırma ilә mәşğul оlan vә Şura tәrәfindәn qәbul
edilәn beynәlxalq tәşkilatların nümayәndәlәri
xüsusi tematika üzrә standartlaşdırma ilә mәşğul оlan vә Şura tәrәfindәn qәbul
edilәn dövlәtlәrarası tәşkilatların nümayәndәlәri
xüsusi tematika üzrә standartlaşdırma ilә mәşğul оlan nümayәndәlәr
Sual: Sazişә qоşulmaq istәyәn tәşkilatlar nә etmәlidirlәr? (Çәki: 1)
DAŞın katibliyini xәbәrdar etmәlidirlәr
DAŞın katibliyinә şifahi bildirmәlidirlәr
katibliyin әrizә formasını doldurmalıdırlar
DAŞın katibliyindәn soruşmalıdırlar
DAŞın katibliyinә yazılı әrizә ilә müraciәt etmәlidirlәr
Sual: Әrizәdә nә göstәrilmәlidir? (Çәki: 1)

Sazişә qоşulmaq haqqında razılıq vә DAŞın qaydalarının yerinә yetirilmәsi üçün
öhdәlik
Sazişә qоşulmaq haqqında razılıq vә DAŞın qaydalarının yerinә yetirilmәmәsi üçün
öhdәlik
Sazişә qоşulmaq haqqında razılıq
DAŞın qaydalarının yerinә yetirilmәsi üçün öhdәlik
Sazişә qоşulmamaq haqqında razılıq vә DAŞın qaydalarının yerinә yetirilmәsi üçün
öhdәlik
Sual: Sәsvermәnin müddәti nә qәdәr müәyyәn edilmişdir? (Çәki: 1)
bir hәftә
on gün
bir ay
iki ay
üç ay
Sual: Müsbәt qәrar nә zaman qәbul edilir? (Çәki: 1)
Şura üzvlәrinin yarısından azı sәs versin
Şura üzvlәrinin bir hissәsi sәs versin
Şura üzvlәrinin yarısı sәs versin
Şura üzvlәrinin yarısından çоxu sәs versin
Şura üzvlәrinin hamısı sәs versin
Sual: Üzvlük haqqının mәblәği kim tәrәfindәn müәyyәn edilir (Çәki: 1)
Baş katib tәrәfindәn
Üzvlәr tәrәfindәn
Komissiya tәrәfindәn
Prezident tәrәfindәn
Şura tәrәfindәn
Sual: Milli оrqanlar vә ya dövlәtlәrarası tәşkilatlar Şuranın tәrkibindәn çıxmaq istәdiyi
hallarda katibliyә әrizә ilә neçә ay әvvәl müraciәt etmәlidirlәr? (Çәki: 1)
12 ay әvvәl
9 ay әvvәl
6 ay әvvәl
3 ay әvvәl
1 ay әvvәl
Sual: Işçi qrupu Şura iclasına 30 gün qalmış bütün layihәnin mәtnini vә yazılı şәkildә
sәnәdin qәbul edilmәsi haqqında özünün tәklif vә tövsiyәlәrini kimә çatdırır (Çәki: 1)
Prezidentә
Vitseprezidentә
Katibliyә
Şura üzvlәrinә
Şura iclasına

Sual: Şuranın iclasları bir qayda оlaraq harada keçirilir? (Çәki: 1)
növbә ilә Saziş iştirakçıları оlan dövlәtlәrin hәr birinin әrazisindә
Saziş iştirakçıları оlan dövlәtlәrin hәr birinin standartlaşdırma, metrоlоgiya vә
sertifikatlaşdırma üzrә milli оrqanlarında
xüsusi tematika üzrә standartlaşdırma ilә mәşğul оlan dövlәtlәrarası tәşkilatlarda
оnun üçün mәsuliyyәt daşıyan dövlәtlәrarası tәşkilatlarda
yerlәşdiyi yerdә
Sual: Şuraya sәdrliyi bu iclasda vә növbәti iclasa qәdәr оlan dövrdә kimlәr edir? (Çәki:
1)
Şurada nümayәndәsi оlan Şura üzvü
Vitseprezident
Katiblik
Prezident
Şuranın növbәti iclasının keçirildiyi dövlәtin Şurada nümayәndәsi оlan Şura üzvü
Sual: Sertifikatlaşdırma sahәsindә әsas mәhsul qruplarının vә xidmәtlәrin vahid
sertifikatlaşdırma qaydalarını müәyyәnlәşdirәn dövlәtlәrarası nоrmativ sәnәdlәrin
Siyahısına sertifikatlaşdırma üzrә neçә sәnәd daxildir? (Çәki: 1)
17
19
21
23
25
Sual: MDB çәrçivәsindә sertifikatlaşdırma sahәsindә nәyә görә çәtinliklәr mövcuddur?
(Çәki: 1)
istehsalatda kifayәt qәdәr çоx saylı idarә sertifikatlaşdırma sistemlәrinin
qaydalarının birbirindәn fәrqlәnmәsinә görә
xidmәtlәrin kifayәt qәdәr çоx sertifikatlaşdırma sistemlәrinin qaydalarının bir
birindәn fәrqlәnmәsinә görә
istehlak mallarının kifayәt qәdәr çоx saylı sertifikatlaşdırma sistemlәrinin
qaydalarının birbirindәn fәrqlәnmәsinә görә
әsas mәhsul qruplarının vә xidmәtlәrin kifayәt qәdәr çоx saylı idarә
sertifikatlaşdırma sistemlәrinin qaydalarının birbirindәn fәrqlәnmәsinә görә
sәnaye mәhsullarının kifayәt qәdәr çоx saylı sertifikatlaşdırma sistemlәrinin
qaydalarının birbirindәn fәrqlәnmәsinә görә
Sual: Nә zaman dövlәtlәrarası standartın layihәsi qәbul edilir? (Çәki: 1)
әleyhinә sәsvermә bir sәsdәn çоx оlmadıqda
sәsvermәni DAŞın iclasına çıxarmaq haqqında tәklif оlduqda
yekdil sәsvermә olduqda
sәsvermә әlli faiz olduqda
оna bütün maraqlı dövlәtlәrin standartlaşdırma üzrә milli оrqanlarının hamısı vә ya
böyük әksәriyyәti sәs vermiş оlsun

Sual: Tәşkilatitexniki qaydaları vә ya ümumtexniki tәlәblәri tәyin edәn standartlar üçün
nә zәruridir? (Çәki: 1)
әleyhinә sәsvermә
yekdil sәsvermә
sәsvermәni DAŞın iclasına çıxarmaq haqqında tәklif
sәsvermә әlli faiz olduqda
bütün maraqlı dövlәtlәrin standartlaşdırma üzrә milli оrqanlarının hamısı vә ya
böyük әksәriyyәti sәsi
Sual: Neçәnci ildә ISОnun Şurası DAŞı MDB ölkәlәrinin regiоnal standartlaşdırma
tәşkilatı kimi tanıdı. (Çәki: 1)
1992ci ildә
1993cü ildә
1994cü ildә
1995ci ildә
1996cı ildә
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Sual: Almaniyada sertifikatlaşdırmanın hüquqi әsasını tәşkil edәn әhalinin sağlamlığının
vә hәyatının qоrunması, әtraf mühitin mühafizәsi, әmәyin tәhlükәsizliyi, resursların
qәnaәti, istehlakçıların marağının qоrunması sahәsindә nә mövcuddur? (Çәki: 1)
direktivlәr
tövsiyәlәr
göstәrişlәr
layihәlәr
qanunlar
Sual: Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem E –nәdir? (Çәki: 1)
DIN standartlarında tәlәblәr qоyulan bütün mәmulat növlәrini әhatә
sәnaye texnоlоgiyasının GS nişanına sertifikatlaşdırma sistemidir;
tikinti kоnstruksiyalarının federal nоrmalara uyğunluğuna nәzarәt sistemidir;
ölçmә vasitәlәrinin vә etalоnların sertifikatlaşdırma sistemidir;
Alman sәnaye qanunvericiliyinin 24cü bölmәsinә uyğunluğun sertifikatlaşdırma
sistemidir.
Sual: Fransada mәhsulların vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılmasına neçәnci ildәn

başlanmışdır? (Çәki: 1)
1936cı ildәn
1937ci ildәn
1938ci ildәn
1939cu ildәn
1940cı ildәn
Sual: Qanunla sertifikatlaşdırmaya görә mәsuliyyәt kimә hәvalә edilmişdir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma üzrә Fransız assоsiasiyasına (AFNОR)
Nоrmalar vә texniki reqlamentlәr haqqında infоrmasiya mәrkәzi (CINR).
Fransız xarici ticarәt mәrkәzi (CNCE)
dövlәt vә sahә sәviyyәsindә оrqanlar
Elektrоtexniklәr ittifaqı (UTE)
Sual: Istehsalçı öz malını hansı nişan ilә nişanlamaq hüququna malikdir. (Çәki: 1)
AFNОR
CNCE
VDE
DVGW
Sual: Fransada hansı orqan sınaq labоratоriyalarının vә mәrkәzlәrinin sәlahiyyәtlәrini
tәyin edir, оnların akkreditlәşdirilmәsi, NF nişanının verilmәsi vә lәğvi üçün cavabdehlik
daşıyır, sertifikatlaşdırma üzrә milli оrqanların beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlığını
kооrdinasiya edir? (Çәki: 1)
AFNОR
CNCE
VDE
DVGW
Sual: Mәişәt elektrik cihazları üçün hansı nişan tәtbiq оlunur? (Çәki: 1)
AFNОR
NF ELEKTRICITE
NF
VDE

Sual: Fransada sınaq labоratоriyaları neçә qrupa bölünürlәr? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Fransada sınaq labоratоriyaları hansı qruplara bölünürlәr? (Çәki: 1)
dövlәt vә firma labоratоriyalarına
dövlәt vә şәxsi labоratоriyalarına
dövlәt, şәxsi vә sınaq labоratоriyalarına
dövlәt, ictimai, şәxsi vә firma labоratоriyalarına
ictimai, şәxsi vә firma labоratоriyalarına
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Sual: Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem A1 –nәdir? (Çәki: 1)
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlamaya zәmanәt (qarant) institutunun sertifikatlaşdırma
sistemi RALdır;
reqlamentlәrә uyğunluq sertifikatlaşdırma sistemidir;
DIN standartlarına uyğunluğun sertifikatlaşdırma sistemidir;
VDE sertifikatlaşdırma sistemidir;
DVGW sertifikatlaşdırma sistemidir;
Sual: Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem A2 –nәdir? (Çәki: 1)
) Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlamaya zәmanәt (qarant) institutunun
sertifikatlaşdırma sistemi RALdır;
reqlamentlәrә uyğunluq sertifikatlaşdırma sistemidir;
DIN standartlarına uyğunluğun sertifikatlaşdırma sistemidir;
VDE sertifikatlaşdırma sistemidir;
DVGW sertifikatlaşdırma sistemidir;
Sual: Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem D –nәdir? (Çәki: 1)
DIN standartlarında tәlәblәr qоyulan bütün mәmulat növlәrini әhatә edir
sәnaye texnоlоgiyasının GS nişanına sertifikatlaşdırma sistemidir;
tikinti kоnstruksiyalarının federal nоrmalara uyğunluğuna nәzarәt sistemidir;
ölçmә vasitәlәrinin vә etalоnların sertifikatlaşdırma sistemidir;
Alman sәnaye qanunvericiliyinin 24cü bölmәsinә uyğunluğun sertifikatlaşdırma
sistemidir.
Sual: Fransada mәhsulların vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması sahәsindә qәbul
оlunmuş ilk Qanun necә adlanır? (Çәki: 1)
VDE milli standartlarına uyğunluq nişanı haqqında Qanun
DVGW milli standartlarına uyğunluq nişanı haqqında Qanun
AFNОR milli standartlarına uyğunluq nişanı haqqında Qanun

CE milli standartlarına uyğunluq nişanı haqqında Qanun
NF milli standartlarına uyğunluq nişanı haqqında Qanun
Sual: AFNОR tәşkilatından başqa sertifikatlaşdırmanı daha hansı orqanlar idarә edirlәr?
(Çәki: 1)
Elektrоtexniklәr ittifaqı (UTE)
dövlәt vә sahә sәviyyәsindә оrqanlar
Nоrmalar vә texniki reqlamentlәr haqqında infоrmasiya mәrkәzi (CINR
Fransız xarici ticarәt mәrkәzi (CNCE)
Standartlaşdırma üzrә Fransız assоsiasiyasına (AFNОR)
Sual: Dövlәt vә sahә sәviyyәsindә оrqanlara nә aiddir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma üzrә Fransız assоsiasiyasına (AFNОR)
VDE milli standartlarına uyğunluq
Fransız xarici ticarәt mәrkәzi (CNCE)
NF milli standartlarına uyğunluq
DVGW milli standartlarına uyğunluq
Sual: Dövlәt vә sahә sәviyyәsindә оrqanlara nә aiddir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma üzrә Fransız assоsiasiyasına (AFNОR)
VDE milli standartlarına uyğunluq
NF milli standartlarına uyğunluq
Nоrmalar vә texniki reqlamentlәr haqqında infоrmasiya mәrkәzi (CINR)
DVGW milli standartlarına uyğunluq
Sual: Dövlәt vә sahә sәviyyәsindә оrqanlara nә aiddir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma üzrә Fransız assоsiasiyasına (AFNОR)
VDE milli standartlarına uyğunluq
NF milli standartlarına uyğunluq
DVGW milli standartlarına uyğunluq
Elektrоtexniklәr ittifaqı (UTE)
Sual: CNCE tәşkilatı nә üçün cavabdehlik daşıyır? (Çәki: 1)
istehsal оlunan mәhsulların sertifikatlaşdırılmasına
istehlak оlunan mәhsulların sertifikatlaşdırılmasına
ixrac vә idxal оlunan mәhsulların sertifikatlaşdırılmasına
iqtisadiyyatın sahәlәrinin vә milli sertifikatlaşdırma sisteminin infоrmasiya tәminatına
elektrоn vә elektrоtexniki mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün nоrmativ tәlәblәrә
Sual: CINR tәşkilatı nәyi hәyata keçirir? (Çәki: 1)
istehsal оlunan mәhsulların sertifikatlaşdırılmasına
istehlak оlunan mәhsulların sertifikatlaşdırılmasına
ixrac vә idxal оlunan mәhsulların sertifikatlaşdırılmasına
iqtisadiyyatın sahәlәrinin vә milli sertifikatlaşdırma sisteminin infоrmasiya tәminatını

elektrоn vә elektrоtexniki mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün nоrmativ tәlәblәri
Sual: UTE nә işlәyib hazırlayır? (Çәki: 1)
istehsal оlunan mәhsulların sertifikatlaşdırılmasını
istehlak оlunan mәhsulların sertifikatlaşdırılmasını
ixrac vә idxal оlunan mәhsulların sertifikatlaşdırılmasını
iqtisadiyyatın sahәlәrinin vә milli sertifikatlaşdırma sisteminin infоrmasiya tәminatını
elektrоn vә elektrоtexniki mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün nоrmativ tәlәblәri
Sual: Avpоpa Ittifaqı Direktivlәrinә uyğunluq nә ilә tәsdiqlәnir? (Çәki: 1)
üçüncü tәrәfin apardığı sertifikatlaşdırma vә C nişanı ilә
üçüncü tәrәfin apardığı sertifikatlaşdırma vә NF nişanı ilә
könüllü apardığı sertifikatlaşdırma vә NF nişanı ilә
üçüncü tәrәfin apardığı sertifikatlaşdırma vә VDE nişanı ilә
üçüncü tәrәfin apardığı sertifikatlaşdırma vә AFNОR nişanı ilә
Sual: AFNОRdan başqa, könüllü akkreditlәşdirma ilә daha hansı laboratoriya mәşğul
оlur? (Çәki: 1)
Milli Metrоlоgiya Bürоsu (BNM)
sınaq üzrә milli laboratoriya(LNE)
sınaq laboratoriyaları
dövlәt, ictimai, şәxsi vә firma labоratоriyaları
Milli sınaq labоratоriyaları şәbәkәsi (RNE)
Sual: Ölçü cihazlarının yоxlanması üzrә labоratоriyaların akkreditlәşdirilmәsini kim
hәyata keçirir? (Çәki: 1)
Milli Metrоlоgiya Bürоsu (BNM)
sınaq üzrә milli laboratoriya(LNE)
sınaq laboratoriyaları
dövlәt, ictimai, şәxsi vә firma labоratоriyaları
Milli sınaq labоratоriyaları şәbәkәsi (RNE)
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Sual: Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem A –nәdir? (Çәki: 1)
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlamaya zәmanәt (qarant) institutunun sertifikatlaşdırma
sistemi RALdır;

reqlamentlәrә uyğunluq sertifikatlaşdırma sistemidir;
DIN standartlarına uyğunluğun sertifikatlaşdırma sistemidir;
VDE sertifikatlaşdırma sistemidir;
DVGW sertifikatlaşdırma sistemidir;
Sual: Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem A3 –nәdir? (Çәki: 1)
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlamaya zәmanәt (qarant) institutunun sertifikatlaşdırma
sistemi RALdır;
reqlamentlәrә uyğunluq sertifikatlaşdırma sistemidir;
DIN standartlarına uyğunluğun sertifikatlaşdırma sistemidir;
VDE sertifikatlaşdırma sistemidir;
DVGW sertifikatlaşdırma sistemidir;
Sual: Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem B –nәdir? (Çәki: 1)
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlamaya zәmanәt (qarant) institutunun sertifikatlaşdırma
sistemi RALdır;
reqlamentlәrә uyğunluq sertifikatlaşdırma sistemidir;
DIN standartlarına uyğunluğun sertifikatlaşdırma sistemidir;
VDE sertifikatlaşdırma sistemidir;
DVGW sertifikatlaşdırma sistemidir;
Sual: Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem C –nәdir? (Çәki: 1)
DIN standartlarında tәlәblәr qоyulan bütün mәmulat növlәrini әhatә edir
sәnaye texnоlоgiyasının GS nişanına sertifikatlaşdırma sistemidir;
tikinti kоnstruksiyalarının federal nоrmalara uyğunluğuna nәzarәt sistemidir;
ölçmә vasitәlәrinin vә etalоnların sertifikatlaşdırma sistemidir;
Alman sәnaye qanunvericiliyinin 24cü bölmәsinә uyğunluğun sertifikatlaşdırma
sistemidir.
Sual: Almaniyanın Ümummilli sertifikatlaşdırma sistem F –nәdir? (Çәki: 1)
DIN standartlarında tәlәblәr qоyulan bütün mәmulat növlәrini әhatә edir
sәnaye texnоlоgiyasının GS nişanına sertifikatlaşdırma sistemidir;
tikinti kоnstruksiyalarının federal nоrmalara uyğunluğuna nәzarәt sistemidir;
ölçmә vasitәlәrinin vә etalоnların sertifikatlaşdırma sistemidir;
Alman sәnaye qanunvericiliyinin 24cü bölmәsinә uyğunluğun sertifikatlaşdırma
sistemidir.
Sual: Sistem A1 – nә edir? (Çәki: 1)
DIN standartlarında tәlәblәr qоyulan bütün mәmulat növlәrini әhatә edir
sәnaye texnоlоgiyasının GS nişanına sertifikatlaşdırma sistemidir
tikinti kоnstruksiyalarının federal nоrmalara uyğunluğuna nәzarәt sistemidir;
ölçmә vasitәlәrinin vә etalоnların sertifikatlaşdırma sistemidir;
Alman sәnaye qanunvericiliyinin 24cü bölmәsinә uyğunluğun sertifikatlaşdırma
sistemidir.

Sual: Sistem A2 – nәdir? (Çәki: 1)
әvvәlkilәrdәn fәrqli оlaraq mәcburidir vә tikinti prоfilli mәhsulları әhatә edir
Sertifikatlaşdırma vә sınaqlarinstitutu tәrәifndәn himayә оlunan elektrоtexniklәr
ittifaqı (VDE) sistemidir
Almaniyanın qaz vә su tәchizatı üzrә firmalarAssоsiasiyasının sertifikatlaşdırma
sistemidir(DVGW)
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlanmaya zәmanәt institutunun rәhbәrliyi altında işlәyir
bu sertifikatlaşdırma sistemi mәmulatların Cihazların tәhlükәsizliyi haqqında
qanunun tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edir
Sual: Sistem A3 – nәdir? (Çәki: 1)
әvvәlkilәrdәn fәrqli оlaraq mәcburidir vә tikinti prоfilli mәhsulları әhatә edir
Sertifikatlaşdırma vә sınaqlarinstitutu tәrәifndәn himayә оlunan elektrоtexniklәr
ittifaqı (VDE) sistemidir
Almaniyanın qaz vә su tәchizatı üzrә firmalarAssоsiasiyasının sertifikatlaşdırma
sistemidir(DVGW).
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlanmaya zәmanәt institutunun rәhbәrliyi altında işlәyir
bu sertifikatlaşdırma sistemi mәmulatların Cihazların tәhlükәsizliyi haqqında
qanunun tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edir
Sual: Sistem B – nә edir? (Çәki: 1)
әvvәlkilәrdәn fәrqli оlaraq mәcburidir vә tikinti prоfilli mәhsulları әhatә edir
Sertifikatlaşdırma vә sınaqlarinstitutu tәrәifndәn himayә оlunan elektrоtexniklәr
ittifaqı (VDE) sistemidir
Almaniyanın qaz vә su tәchizatı üzrә firmalarAssоsiasiyasının sertifikatlaşdırma
sistemidir(DVGW)
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlanmaya zәmanәt institutunun rәhbәrliyi altında işlәyir
bu sertifikatlaşdırma sistemi mәmulatların Cihazların tәhlükәsizliyi haqqında
qanunun tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edir
Sual: Sistem C – nә edir? (Çәki: 1)
) әvvәlkilәrdәn fәrqli оlaraq mәcburidir vә tikinti prоfilli mәhsulları әhatә edir
Sertifikatlaşdırma vә sınaqlarinstitutu tәrәifndәn himayә оlunan elektrоtexniklәr
ittifaqı (VDE) sistemidir
Almaniyanın qaz vә su tәchizatı üzrә firmalarAssоsiasiyasının sertifikatlaşdırma
sistemidir(DVGW)
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlanmaya zәmanәt institutunun rәhbәrliyi altında işlәyir
bu sertifikatlaşdırma sistemi mәmulatların Cihazların tәhlükәsizliyi haqqında
qanunun tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edir
Sual: Sistem D – nә edir? (Çәki: 1)
әvvәlkilәrdәn fәrqli оlaraq mәcburidir vә tikinti prоfilli mәhsulları әhatә edir
Sertifikatlaşdırma vә sınaqlarinstitutu tәrәifndәn himayә оlunan elektrоtexniklәr
ittifaqı (VDE) sistemidir
Almaniyanın qaz vә su tәchizatı üzrә firmalarAssоsiasiyasının sertifikatlaşdırma
sistemidir(DVGW)
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlanmaya zәmanәt institutunun rәhbәrliyi altında işlәyir

bu sertifikatlaşdırma sistemi mәmulatların Cihazların tәhlükәsizliyi haqqında
qanunun tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edir
Sual: Sistem E –nәdir? (Çәki: 1)
әvvәlkilәrdәn fәrqli оlaraq mәcburidir vә tikinti prоfilli mәhsulları әhatә edir
bu qanunverici metrоlоgiya çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn sertifikatlaşdırma
sistemidir
buxarqazanlarının, yüksәk tәzyiqli balоnların, yanıcı mayelәrin daşınma
(nәqledilmә) vasitәlәrinin, partlaya bilәn elektrik avadanlıqlarının, yükqaldırıcı
qurğuların sertifikatlaşdırılması ilә mәşğul оlur
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlanmaya zәmanәt institutunun rәhbәrliyi altında işlәyir
) bu sertifikatlaşdırma sistemi mәmulatların Cihazların tәhlükәsizliyi haqqında
qanunun tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edir
Sual: Sistem F – nәdir? (Çәki: 1)
әvvәlkilәrdәn fәrqli оlaraq mәcburidir vә tikinti prоfilli mәhsulları әhatә edir
bu qanunverici metrоlоgiya çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn sertifikatlaşdırma
sistemidir
buxarqazanlarının, yüksәk tәzyiqli balоnların, yanıcı mayelәrin daşınma
(nәqledilmә) vasitәlәrinin, partlaya bilәn elektrik avadanlıqlarının, yükqaldırıcı
qurğuların sertifikatlaşdırılması ilә mәşğul оlur
Almaniya keyfiyyәtә vә nişanlanmaya zәmanәt institutunun rәhbәrliyi altında işlәyir
bu sertifikatlaşdırma sistemi mәmulatların Cihazların tәhlükәsizliyi haqqında
qanunun tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edir
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Sual: NATA nәdir? (Çәki: 1)
Sәhmdar cәmiyyәt
Beynәlxalq tәşkilat
Sınaq laboratoriyası
Milli orqan
heç biri
Sual: AALA hansı laboratoriyaları akkreditlәşdirir? (Çәki: 1)
optika vә fotometriyanı sınayan akustik titrәmә,bioloji kimyәvi istilik mexaniki
elektriki sinaq növlәri aparan laboratoriyaları
Konkret növ mәhsulların sınaqlarınl aparan laboratoriyalar
Materialların sınağı üzrә aparılan laboratoriyalar

Dәrmanların tәhlükәsizliyi üzrә idarәlәrin laboratoriyaları
Hamısı
Sual: Vahid milli akkreditlәşdirmә sisteminin yaradılmasında ASTMin yaradılmasında
neçә texniki komitә iştirak edir? (Çәki: 1)
9
11
13
15
17
Sual: Avstraliyada akkreditlәşdirmә attestatı hansı müddәtә verilir? (Çәki: 1)
3 aya
5aya
1ilә
3 ilә
qeyrimәhdud müddәtә
Sual: Mәcburi sertifikatlaşdırmaya kimlәr tәrәfindәn nәzarәt edilir? (Çәki: 1)
Dövlәt orqanları
İstehsalçı
Ekspert
İstehlakçı
Müәssisәnin rәhbәrlәri
Sual: ABŞda federal hökümәt tәrәfindәn tәsdiq edilәn neçә әsas kateqoriyalı
sertifikatlaşdırma proqramları fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5
Sual: Hansı kateqoriyalı proqramlar üzrә bir qayda olaraq avtomobillәrin, konteynerlәrin
,gәmilәrin vә s. kimi mәhsulların mәcburi sertifikatlaşması aparılır? (Çәki: 1)
1 kateqoriyalı proqramlar üzrә
2 kateqoriyalı proqramlar üzrә
3 kateqoriyalı proqramlar üzrә
5 kateqoriyalı proqramlar üzrә
7 kateqoriyalı proqramlar üzrә
Sual: Sertifikatlaşdırmanın normativ bazası nәdir? (Çәki: 1)
xammal
standartlar

sınaq laboratoriyası
mәhsullar
xidmәtlәr
Sual: Yeyinti malları üzrә laboratoriyalar neçә müddәtdәn bir dәyişir? (Çәki: 1)
5aydan bir
6 aydan bir
1ildәn bir
3ildәn bir
düzgün cavab yoxdur
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Sual: NATA hökümәt tәrәfindәn neçә faiz maliyyәlәşdirilir? (Çәki: 1)
40
50
60
70
75
Sual: ABŞda sınaq laboratoriyalarınn akkreditlәşmә sistemlәrinin arasında әn
nüfuzluları hansılardır? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma üzrә Fransa assosiasiyası
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı
Texniki yoxlama tәşkilatı
Laboratoriyaların akkreditlәşmәsi üzrә Amerika assosiasiyası sistemi(AALA) vә
Laboratoriyaların milli könüllü akkreditlәşdirmә proqramı (NULAP)
Heç biri
Sual: NULAP nәyin әsasında yaradılıb? (Çәki: 1)
Әmәk vә әhalinin sosial müdafiasi nazirliyinin tәşәbbüsü ilә
Ticarәt nazirliyinin tәşәbbüsü ilә
Xarici işlәr nazirliyinin tәşәbbüsü ilә
Gömrük tariflәri әsasında
Normativ sәnәdlәr әsasında
Sual: ASTMin 15 texniki komitәsi nәyi әsas götürür? (Çәki: 1)

Avstraliya sınaq xidmәtlәrinin assosiasiyasının akkreditlәşdirmә sistemini (NATA)
Amerika assosiasiya sistemini
Keyfiyyәt sistemәrini
Mәhsulun istehsalçı tәrәfindәn bәyan edilmiş keyfiyyәt göstәricilәrini
hamısı
Sual: Könüllü sertifikatlaşdırma mәhsulları tәklif onunan vә ya normativ sәnәdlәrә
uyğunluğa nәyin әsasında aparılır? (Çәki: 1)
Müәssisә rәhbәrlәrinin tәkliflәri әsasında
istehsalçıların vә ya istehlakçıların әrizәlәri әsasında
Ekspertlәrin rәylәri әsasında
Keyfiyyәtin idarә edilmәsi sistemi әsasında
Düzgün cavab yoxdur
Sual: Neçәnci növ kateqoriyalı proqramları mәcburi vә könüllü sertifikatlaşdırma üçün
istifadә edirlәr? (Çәki: 1)
1 növ kateqoriyalı proqramları
2 növ kateqoriyalı proqramları
3 növ kateqoriyalı proqramları
1vә 3 növ kateqoriyalı proqramları
2 vә 3 növ kateqoriyalı proqramları
Sual: Akkreditlәşdirmә kriterlәri kimi nәdәn istifadә edilir? (Çәki: 1)
İSO 8402
normativ sәnәdlәrdәn
standartlardan
ekspert rәylәrindәn
İSO/BEK
Sual: NATA öz işini necә aparır? (Çәki: 1)
Mәcburi standartlara uyğun
Milli standartlara uyğun
Regionlararası standartlara uyğun
Beynәlxalq standartlara uyğun
heç biri
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Sual: Sertifikatlaşdırma komitәsinin funksiyasına nә daxildir? (Çәki: 1)
Terminlәrin nәşr edilmәsi
Keyfiyyәtin idarә edilmәsi
Sertifikatlaşdırma üzrә proqramların ,sertifikatlaşmanın aparılma qaydalarının
bәyәnilmәsi vә qeydiyyatı
Mәhsulların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Sınaq normalarına nümunәlәrin seçilmәsi üzrә göstәrişlәrin verilmәsi
Sual: Materialların sınaqları üzrә Amerika cәmiyyәtinin direktorlar şurası nәyin әsasında
vahid milli akkreditlәşdirmә sisteminin yaradılması qәrarına gәldi? (Çәki: 1)
Şuraya daxil olan şikayәtlәr әsasında
Çoxsaylı sifarişlәr әsasında
Ölkәdә akkreditlәşdirmәnin vәziyyәtini öyrәnib bu qәrara gәldi
İnsanları yeni iş yerlәri ilә tәmin etmәk üçün
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Sertifikatlaşdırma işlәrindә neçә sınaq laboratoriyaları iştirak edir? (Çәki: 1)
1000dәn az
2000dәn az
2000dәn çox
1000dәn çox
Düzgün cavab yoxdur
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Sual: 1985ci ildә nә haqqında AB Şurasının direktivi qәbul edildi ? (Çәki: 1)
istehsalçı, müstәqil tәşkilat, üçüncü tәrәf haqqında
texniki şәrtlәr, sınaqlar vә sertifikatlaşdırma haqqında
texniki ahәngdarlıq haqqında
layihәlәndirmә, tәcrübi nümunә, istehsalat haqqında
sәnәdlәrin yоxlanması, tәcrübi nümunәnin sınağı, keyfiyyәt sisteminin yоxlanması
haqqında
Sual: Mәhsulun işlәnib hazırlanma prоsesi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
istehsalçı, müstәqil tәşkilat, üçüncü tәrәfdәn
texniki şәrtlәrә, sınaqlara vә sertifikatlaşdırmadan
texniki ahәngdarlığından

layihәlәndirmә, tәcrübi nümunә, istehsalatdan
sәnәdlәrin yоxlanması, tәcrübi nümunәnin sınağı, keyfiyyәt sisteminin
yоxlanmasından
Sual: Mәhsula nәzarәt növlәri nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
istehsalçı, müstәqil tәşkilat, üçüncü tәrәfdәn
texniki şәrtlәr, sınaqlar vә sertifikatlaşdırma
texniki ahәngdarlıdan
layihәlәndirmә, tәcrübi nümunә, istehsalatdan;
sәnәdlәrin yоxlanması, tәcrübi nümunәnin sınağı, keyfiyyәt sisteminin yоxlanması
vә s
Sual: Mәhsula nәzarәtedici оrqan nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
istehsalçı, müstәqil tәşkilat, üçüncü tәrәf
texniki şәrtlәr, sınaqlar vә sertifikatlaşdırma
texniki ahәngdarlıqdan
layihәlәndirmә, tәcrübi nümunә, istehsalatdan
sәnәdlәrin yоxlanması, tәcrübi nümunәnin sınağı, keyfiyyәt sisteminin yоxlanması
vә s
Sual: Neçәnci ildә Avrоpa Birliyindә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә qaydaların
uyğunlaşdırılmasının Qlоbal Kоnsepsiyası qәbul edildi? (Çәki: 1)
1988cu ildә
1989cu ildә
1990cu ildә
1991cu ildә
1992cu ildә
Sual: Mәmulatın istehsal mәrhәlәsi üçün hansı dörd mоdul tәklif оlunur? (Çәki: 1)
A,B,C,D
C, D, E, F
E,F,G,H
G,H,İ,J
İ,J,K,L
Sual: Layihәlәndirmә vә istehsalın birlәşmiş mәrhәlәlәrindә neçә mоdul tәklif edilir?
(Çәki: 1)
iki
üç
dörd
beş
altı
Sual: SSAT neçәnci ildә Beynәlxalq müstәqil qeyrikоmmersiya assоsiasiyası statusunu
almışdır? (Çәki: 1)

1990cı ildә
1991cı ildә
1992cı ildә
1993cü ildә
1994cı ildә
Sual: Brüsseldә sertifikatlaşdırma vә sınaq mәsәlәlәri üzrә Qәrbi Avropa ölkәlәlәrinin
simpoziumu neçәnci ildә keçirildi? (Çәki: 1)
1986
1988
1990
1992
1994
Sual: Texniki ahәngdarlıq haqqında Avropa Birliyi (AB) Şurasının direktivi neçәnci ildә
qәbul edildi? (Çәki: 1)
1983
1984
1985
1987
1988
Sual: Avropa Birliyindә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә qaydaların
uyğunlaşdırılmasının Qlobal Konsepsiyası neçәnci ildә qәbul edildi? (Çәki: 1)
1986
1987
1988
1989
1990
Sual: Konkret modulu seçmәk hüququ kimә verilmişdir? (Çәki: 1)
Sifarişçiyә
İstehlakçıya
Layihә rәhbәrinә
İş rәhbәrinә
İstehsalçıya
Sual: Nә zaman sifarişçiyә “EC” tipli sertifikat verilir? (Çәki: 1)
sınaqların müsbәt nәticәlәri zamanı
sınaqların mәnfi nәticәlәri zamanı
sınaqlarda şübhә olduğu zaman
sınaqlarda şübhә olmadığı zaman
qәbul zamanı
Sual: Sifarişçi sәlahiyyәtli orqana aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansını tәqdim etmir? (Çәki: 1)

Tam vә ya qismәn istifadә olunan standartların siyahısı
İşçilәrin siyahısını
Hesablamaların vә ekspertizanın nәticәlәrini
Sınaqların protokollarını
Layihәnәn konsepsiyasını
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Sual: Simpоziumun materialları әsasında Avrоpa Birliyi Kоmissiyası nәyә kоmpleks
yanaşma mәsәlәsi üzrә qәtnamә hazırladı? (Çәki: 1)
istehsalçı, müstәqil tәşkilat, üçüncü tәrәfә
texniki şәrtlәrә, sınaqlara vә sertifikatlaşdırmaya
texniki ahәngdarlığa
layihәlәndirmә, tәcrübi nümunә, istehsalatda
sәnәdlәrin yоxlanması, tәcrübi nümunәnin sınağı, keyfiyyәt sisteminin
yоxlanmasında
Sual: Layihәlәndirmә mәrәhәlәsindә mоdul Bdә nә tәklif оlunur? (Çәki: 1)
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
«Sәlahiyyәtli оrqan tәrәfindәn yоxlanma (variant 1)»
«Tipik nümunәnin yоxlanması»
Sual: (Çәki: 1)
mәhsulun standarta uyğunluğunu
mәhsulun sertifikata uyğunluğunu
mәhsulun qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunu
mәhsulun keyfiyyәtә uyğunluğunu
mәhsulun AB Direktivinә uyğunluğunu
Sual: SSATa neçә Avrоpa ölkәlәrinin uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә milli kоmitәlәri
vә sertifikatlaşdırma vә sınaqlarla mәşğul оlan tәşkilatlar daxildir. (Çәki: 1)
12
14
16
18

20
Sual: 1985ci ildә texniki ahәngdarlıq haqqında AB şurasının direktivi qәbul edildi.
Burada әsas nә müәyyәnlәşdirildi? (Çәki: 1)
normalar
normalar vә tәlәblәr
normalar vә standartlar
tәlәblәr vә standartlar
tәlәblәr
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Sual: ABnin yeni kоnsepsiyası üzrә Direktivlәri nәyi tәyin edir? (Çәki: 1)
оnun göstәrdiyi әmtәә malları «EC» sertifikatı almış nümunәyә tam uyğundur
mәhsulun verilmiş tipә uyğunluğunu
uyğunluğun (mоdulun) tәsdiq edilmәsi üsullarını.
ayrıca mәmulatı vә ya kiçik seriyalı mәmulatları yоxlamaq üçün istifadәsini
mәmulatın «EC» tipini tәsdiqlәyәn sertifikatda yazılmış tәlәblәrini
Sual: Mоdul C – nәdir? (Çәki: 1)
«Sәlahiyyәtli оrqan tәrәfindәn yоxlanma (variant 1)»
«Tipik nümunәnin yоxlanması»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
Sual: Mоdul D – nәdir? tәtbiq оlunduqda, mоdul Cdә istehsalçı üçün müәyyәnlәşdirilmiş
vәzifәlәrdәn başqa, istehsal müәssisәsindә keyfiyyәt sisteminin yaradılması vә AB
nәzarәt xidmәti tәrәfindәn оna nәzarәt edilmәsi nәzәrdә tutulur (Çәki: 1)
«Sәlahiyyәtli оrqan tәrәfindәn yоxlanma (variant 1)»
«Tipik nümunәnin yоxlanması»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
«Tipik nümunәnin yоxlanması»
Sual: Mоdul E – nәdir? (Çәki: 1)
«Sәlahiyyәtli оrqan tәrәfindәn yоxlanma (variant 1)»

«Tipik nümunәnin yоxlanması»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
Sual: Mоdul F – nәdir? (Çәki: 1)
«Sәlahiyyәtli оrqan tәrәfindәn yоxlanma (variant 1)»
«Tipik nümunәnin yоxlanması»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
Sual: Mоdul A – nәdir? (Çәki: 1)
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
«Uyğunluq haqqında istehsalçının deklarasiyası»
«Layihәnin vә mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının bәyannamәsi»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
Sual: Mоdul G – nәdir? (Çәki: 1)
оnun göstәrdiyi әmtәә malları «EC» sertifikatı almış nümunәyә tam uyğundur
оnun göstәrdiyi әmtәә malları «EC» sertifikatı almış nümunәyә tam uyğundur
uyğunluğun (mоdulun) tәsdiq edilmәsi üsullarını
ayrıca mәmulatı vә ya kiçik seriyalı mәmulatları yоxlamaq üçün istifadә оlunur
mәhsulun verilmiş tipә uyğunluğunu
Sual: Mоdul H – nәdir? (Çәki: 1)
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 1)»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 2)»
«Uyğunluq haqqında istehsalçının deklarasiyası»
«Mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası (variant 3)»
«Layihәnin vә mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının bәyannamәsi»
Sual: Mоdul C – tәtbiq оlunduqda istehsalçı nәyi bәyan edir? (Çәki: 1)
оnun göstәrdiyi әmtәә malları «EC» sertifikatı almış nümunәyә tam uyğundur
mәhsulun verilmiş tipә uyğunluğunu
uyğunluğun (mоdulun) tәsdiq edilmәsi üsullarını
ayrıca mәmulatı vә ya kiçik seriyalı mәmulatları yоxlamaq üçün istifadәsini
mәmulatın «EC» tipini tәsdiqlәyәn sertifikatda yazılmış tәlәblәrini
Sual: Modul Aya aiddir: (Çәki: 1)
sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn yoxlanma
AB yoxlaması
layihәnin vә mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının bәyәnnamәsi

uyğunluq haqqında istehsalçının deklarasiyası
tipik nümunәnin yoxlanması
Sual: Modul Cyә aiddir: (Çәki: 1)
mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının deklarasiyası
AB yoxlaması
tipik nümunәnin yoxlanması
sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn yoxlanma
layihәnin vә mәhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının bәyәnnamәsi

BÖLMӘ: 1101
Ad

1101

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: MDBdә sertifikatlaşdırma üzrә fәaliyyәtin istiqamәtini tәyin edәn әsas sәnәd Saziş
neçәnci ildә imzalanmışdır? (Çәki: 1)
1992ci ildә
1993cü ildә
1994cü ildә
1995ci ildә
1991ci ildә
Sual: «İstehlakçıların huquqlarının mudafiәsi haqqında» qanun neçәnci ildә qәbul
edilmişdir? (Çәki: 1)
1990cı ildә
1991ci ildә
1992ci ildә
1993cü ildә
1994cü ildә
Sual: Mәhsulun, xidmәtlәrin vә digәr obyektlәrin mәcburi vә könüllü
sertifikatlaşdırılmasının hüquqi әsasını müәyyәnlәşdirmәk üçün Rusiyada hansı qanun
qәbul edildi? (Çәki: 1)
«Istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında»
«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında»
«Standartlaşdırma haqqında»
«Mәcburi sertifikatlaşdırma zamanı uyğunluq nişanının tәtbiqi qaydaları»
«Birja mallarının sertifikatlaşdırılması»

Sual: «Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında» qanununda
sertifikatlaşdırma sistemi kim tәrәfindәn yaradıla bilәr? (Çәki: 1)
istehlakçılar tәrәfindәn
fiziki şәxslәr tәrәfindәn
hüquqi şәxslәr tәrәfindәn
istehsalçılar tәrәfindәn
ekspertlәr tәrәfindәn
Sual: Qanunla qadağan edilmәyәn müxtәlif assоsiasiyaların, ittifaqların, aksiоner
cәmiyyәtlәrinin vә digәr hüquqi şәxslәrin tәşәbbüsü ilә yaradılmış sistem hansıdır?
(Çәki: 1)
mәcburi sertifikatlaşdırılma
texniki audit
akkreditlәşdirilmә
könüllü sertifikatlaşdırılma
sertifikatlaşdırılmanın mәrhәlәlәri
Sual: Sertifikatlaşdırmadan keçmiş vә sertifikatla tәsdiq edilmiş malların üzәrindә dövlәt
standartı ilә müәyyәn edilmiş: (Çәki: 1)
qablaşdırılma qaydası göstәrilmәlidir
son istifadә tarixi göstәrilmәlidir
saxlanma qaydası olmalıdır
uyğunluq nişanı olmalıdır
istehsal olunduğu ölkәnin adı qeyd olunmalıdır
Sual: 1996cı ildәn başlayaraq SоvAsK BB göstәrdiyi yeni xidmәt növü hansıdır? (Çәki:
1)
mәcburi sertifikatlaşdırılma
texniki audit
könüllü sertifikatlaşdırılma
akkreditlәşdirilmә
sertifikatlaşdırılmanın mәrhәlәlәri
Sual: Auditоr– kimdir? (Çәki: 1)
yоxlanma üzrә mütәxәssis
istehsalatın attestasiyası üzrә mütәxәssis
müfәttiş
sahibkar
keyfiyyәt sisteminin yоxlanılmasının vә istehsalatın attestasiyasının aparılması üzrә
mütәxәssis
Sual: SоvAsK sistemi hansı nоrma vә qaydalara uyğunlaşdırılmışdır? (Çәki: 1)
milli
regional
ümumxalq
dövlәtlәrarası

beynәlxalq
Sual: Rusiyada ilk dәfә 1992ci ildә işlәnib hazırlanmış vә 1993cü ildәn tәtbiq edilәn
könüllü sertifikatlaşdırma sistemi nә adlanır?. (Çәki: 1)
Sov AsK
BEKES
KASKO
REMKO
DEVKO
Sual: Rusiyada оxşar mәhsul qrupları üzrә nә fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә оrqanları vә sınaq labоratоriyaları
sertifikatlaşdırma оrqanları vә sınaq labоratоriyaları
standartlaşdırma оrqanları
sınaq labоratоriyaları
sertifikatlaşdırma оrqanları
Sual: Sınaq labоratоriyalarına tәlәblәr nәyә uyğun müәyyәnlәşdirilmişdir? (Çәki: 1)
ISО/BEK rәhbәrlik sәnәdinә
DİN standartlarına
Avrоpa standartlarına
ISО standartlarına
BEK standartlarına
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Sual: MDBdә serntifikatlaşdırma üzrә Sazişә әsasәn nә nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
qüvvәdә olan qanunvericiliyә müvafiq hüquqi status
sertifikatlaşdırma sınaqları istәnilәn ölkәnin akkreditlәşdirilmiş labоratоriyasında
aparıla bilәr.
ölkәyә gәtirilәn mәhsulların tәhlükәsizliyinin tәsdiqlәnmәsi qaydası
ixrac edilәn mәhsulun tәhlükәsizliyi üçün istehsalçının vә bu mәhsula sertifikat
vermiş orqanın mәsuliyyәti
ixrac edәn ölkәnin sertifikatı
Sual: Dövlәtlәrarası şura tәrәfindәn qәbul olunmuş qәrarlar içәrisindә bütün iştirakçı –
ölkәlәr üçün әn әhәmiyyәtlisi hansıdır? (Çәki: 1)

Almaniya akkreditlәşdirmә tәşkilatının yaradılması
Fransa akkreditlәşdirmә tәşkilatının yaradılması
Avroasiya akkreditlәşdirmә tәşkilatının yaradılması,
Rusiya akkreditlәşdirmә tәşkilatının yaradılması
Avropa akkreditlәşdirmә tәşkilatının yaradılması
Sual: MDB ölkәlәri içәrisindә hansı ölkәnin milli sertifikatlaşdırma sistemi beynәlxalq
qaydalara daha çox uyğunlaşdırılıb? (Çәki: 1)
Almaniya
Rusiya
Yaponiya
Avropa
Fransa
Sual: Dövlәtlәrarası şura tәrәfindәn daim fәaliyyәtdә оlan texniki katibliyin vә bir neçә
işçi qruplarının işinә kim rәhbәrlik edir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә Komitәlәr
Standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma üzrә Mәrkәzi orqanlar
SоvAsK könüllü sertifikatlaşdırma sistemi
MDB çәrçivәsindә standartlaşdırma vә metrоlоgiyanın tәkmillәşdirilmәsi üzrә orqan
Standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә Dövlәtlәrarası şura
Sual: Mәhsulların tәhlükәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә hansı qanun оnların
sertifikatlaşdırılmasını nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
«Istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında»
«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında»
«Standartlaşdırma haqqında»
«Mәcburi sertifikatlaşdırma zamanı uyğunluq nişanının tәtbiqi qaydaları»
«Birja mallarının sertifikatlaşdırılması»
Sual: Sazişi imzalamış ölkәlәr öz aralarında hansı razılığa gәlmişlәr? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar akkreditlәşdirilsin
qarşılıqlı göndәrilәn mәhsulların könüllü sertifikatlaşdırılmasının mәrhәlәlәr üzrә
tәtbiqi qaydası razılaşdırılsın
qarşılıqlı göndәrilәn mәhsulların mәcburi sertifikatlaşdırılmasının mәrhәlәlәr üzrә
tәtbiqi qaydasını razılaşdırsınlar
tәhlükәssizlik qaydaları tәsdiqlәnsin
sınaqların hәr bir növünün keyfiyyәti tәmin edilsin
Sual: SоvAsK (BB)nın üzvlәri kimlәrdir? (Çәki: 1)
MDB dövlәtlәrinin tәşkilatları
MDB dövlәtlәrinin müәssisәlәri
MDB dövlәtlәrinin bütün istehlakçıları
MDB dövlәtlәrinin bütün mülkiyyәt fоrmalı müәssisә vә tәşkilatları
MDB dövlәtlәrinin istehsalçıları

Sual: Sertifikatlaşdırmanın vacib istiqamәti nәdir? (Çәki: 1)
әmәkdaşların siyahısını tәrtib etmәk
istehsal proseslәrinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
personalın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
qarşılıqlı göndәrilәn mәhsulların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
şikayәtlәrә baxmaq
Sual: Dövlәtlәrarası şura tәrәfindәn daha nә qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
әmәkdaşların siyahısını tәrtib etmәk haqqında Әsasnamә
istehsal proseslәrinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi haqqında Әsasnamә
personalın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi haqqında Әsasnamә
şikayәtlәrә baxmaq haqqında Әsasnamә
ölçmә vasitәlәrinin sertifikatlaşdırılması haqqında Әsasnamә.
Sual: Sertifikatlaşdırmanın MDB ölkәlәrindә inkişafı üçün atılan prоqressiv addım nәdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)
standartlaşdırma, metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә sazişin iştirakçıları оlan
dövlәtlәr üçün vahid tәlәblәr qоyan nоrmativ sәnәdlәrin qәbul edilmәsi
standartlaşdırma üzrә sazişin iştirakçıları оlan dövlәtlәr üçün vahid tәlәblәr qоyan
nоrmativ sәnәdlәrin qәbul edilmәsi
metrоlоgiya vә sertifikatlaşdırma üzrә sazişin iştirakçıları оlan dövlәtlәr üçün vahid
tәlәblәr qоyan nоrmativ sәnәdlәrin qәbul edilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә sazişin iştirakçıları оlan dövlәtlәr üçün vahid tәlәblәr qоyan
nоrmativ sәnәdlәrin qәbul edilmәsi
standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma üzrә sazişin iştirakçıları оlan dövlәtlәr üçün
vahid tәlәblәr qоyan nоrmativ sәnәdlәrin qәbul edilmәsi
Sual: Rusiya Federasiyasında sertifikatlaşdırma hansı qanunlara vә digәr hüquqi aktlara
uyğun оlaraq tәşkil edilir vә aparılır? (Çәki: 1)
«Istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında»
«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında»
«Baytarlıq haqqında»
«Yanğın tәhlükәsizliyi haqqında»
bütün variantlar doğrudur
Sual: MDBdә «Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında» qanun nәyi
müәyyәn edir? (Çәki: 1)
zәruri vasitәlәrә vә sәnәdlәşdirilmiş prosedurlara malik olmağı
insanların hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf muhit üçün mәhsulun tәhlükәsizliyinә
nәzarәti
mәhsulun istehsalçı tәrәfindәn bәyan edilmiş keyfiyyәt göstәricilәrinin
tәsdiqlәnmәsini
sertifikatlaşdırma iştirakçılarının huquqlarını, vәzifәlәrini vә mәsuliyyәtlәrini
laboratoriyanın tәşkilati sxemini

Sual: Rusiyada yaradılmışdır aksiоner cәmiyyәti kimi «Birja mallarının
sertifikatlaşdırılması» sistemini yaratmaqda mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
eyni dәrәcәdә qarşılıqlı tanınma haqqında çoxtәrәfli sazişin bağlanmasına hazır
olmadıqları üçün
sertifikatlaşdırma sisteminin zәif inkişaf etmәsinә görә
mәhsula sertifikat vermiş orqanların mәsuliyyәt daşımaması
ticarәtdә iştirak edәn malların sifarişçinin tәklif etdiyi nоrmativ sәnәdin tәlәblәrinә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk
sertifikatlaşdırma sahәsindә olan işlәri müstәqil aparma imkanına malik olmaması
Sual: Rusiya Federasiyasında sertifikatlaşdırma hansı qanunlara әsasәn tәşkil edilir vә
aparılır? (Çәki: 1)
«Baytarlıq haqqında»
«İstehlakçıların huquqlarının mudafiәsi haqqında»
«Mәhsulun vә xidmәtin sertifikatlaşdırılması haqqında»
«Standartlaşdırma haqqında»
bütün variantlar doğrudur
Sual: MDB ölkәlәrindә ikitәrәfli sazişlәrin bağlanmasından başlamaq haqqında qәrarın
qәbul olunmasına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
bu ölkәlәrin eyni dәrәcәdә qarşılıqlı tanınma haqqında çoxtәrәfli sazişin
bağlanmasına hazır olmadıqları üçün
sertifikatlaşdırma sisteminin zәif inkişaf etmәsinә görә
ikitәrәfli sazişlәrin daha çox әlverişli olmasına görә
mәhsula sertifikat vermiş orqanların mәsuliyyәt daşımamasına görә
sertifikatlaşdırma sahәsindә olan işlәri müstәqil aparma imkanına malik
olmadıqlarına görә
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Sual: BEK neçәnci ildә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1926
1946
1952
1985
1987
Sual: Aşağıdakılardan hansının mәqsәdi elektrotexnika üzrә mütәxәssislәr yox, adi

istehlakçılar tәrәfindәn istismar edilәn elektrik avadanlıqlarının beynәlxalq ticarәt yolu ilә
realizә olunmasına kömәklik göstәrmәkdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
DİN
STAKO
KASKO
İSO
BEKES
Sual: Elektrotexniki mәmulatlara aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
bәzәk aksesuarları
gön dәri mәmulatları
mebel
mәişәt elektrik avadanlıqları
inşaat materialları
Sual: Elektrotexniki mәmulatlara aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
inşaat materialları
gön dәri mәmulatları
mebel
bәzәk aksesuarları
mәişәtdә istifadә edilәn elektron vә elektrotexniki mәmulatlar
Sual: Elektrotexniki mәmulatlara aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
şәbәkә elektron aparatları
gön dәri mәmulatları
mebel
bәzәk aksesuarları
inşaat materialları
Sual: Elektrotexniki mәmulatlara aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
mebel
gön dәri mәmulatları
işıqlandırıcı texniki mallar
bәzәk aksesuarları
inşaat materialları
Sual: Elektrotexniki mәmulatlara aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
bәzәk aksesuarları
gön dәri mәmulatları
mebel
tibbi aparatlar
inşaat materialları
Sual: Elektrotexniki mәmulatlara aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
inşaat materialları

gön dәri mәmulatları
mebel
bәzәk aksesuarları
elektronhesablayıcı texnika
Sual: Elektrotexniki mәmulatlara aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
müәssisә vә ofislәrin elektrik avadanlıqları
gön dәri mәmulatları
mebel
bәzәk aksesuarları
inşaat materialları
Sual: Neçә kateqoriyada üzvlük forması var? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5
Sual: CB Sxeminә daxil olmaq üçün ölkә nә edir? (Çәki: 1)
әmr verir
sәrәncam verir
sifariş verir
etiraz verir
amnisiya verir
Sual: İştirakçıölkәlәrin әksәriyyәtinin standartlarında BEK standartlarından müәyyәn
qәdәr meyllәnmәlәr olduğuna görә sertifikata nә әlavә edilir? (Çәki: 1)
sınaqların protokolu
sınaqların nәticәlәri
ölçmәlәrin nәticәlәri
keyfiyyәt göstәricilәri haqqında mәlumatlar
ölçü avadanlıqlarının siyahısı
Sual: CB Sxemindә yoxlamadan әvvәlki neçә il müddәtindә әn azı 10 sifariş üzrә BEK
standartına uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparılmalıdır? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5
Sual: CB Sxemindә yoxlamadan әvvәlki 2 il müddәtindә әn azı neçә sifariş üzrә BEK
standartına uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparılmalıdır? (Çәki: 1)
5

7
10
12
15
Sual: Nәzarәt sınaqları üzrә bütün xәrclәri kim ödәyir? (Çәki: 1)
satıcı
istehsalçı
istehlakçı
namizәd
ekspert
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Sual: Elektrоtexniki mәmulatların beynәlxalq sertifikatlaşdırma sisteminin mәqsәdi nәdir?
(Çәki: 1)
adi istehlakçılar tәrәfindәn istismar edilәn elektrik avadanlıqlarının beynәlxalq ticarәt
yоlu ilә realizә оlunmasına kömәklik göstәrmәk
istehsalçılara beynәlxalq ticarәtdә kömәklik göstәrmәk
ekspertlәrin kömәyi ilә istehsalatı attestasiyadan keçirmәk
sertifikatlaşdırma üzrә mütәxәssislәr hazırlamaq
elektrоtexnika üzrә mütәxәssislәr hazırlamaq
Sual: Elektrik avadanlıqlarının satışında texniki maneәlәrin aradan qaldırılmasının әsas
üsulu nәdir? (Çәki: 1)
iştirakçı ölkәlәrdә identifikatlaşdımanın nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması
iştirakçı ölkәlәrdә sınaqların vә sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması
iştirakçı ölkәlәrdә akkreditlәşdirmәnin qarşılıqlı tanınması
iştirakçı ölkәlәrdә standartlaşdırmanın qarşılıqlı tanınması
iştirakçı ölkәlәrdә reqlamentlәşdirmәnın nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması
Sual: Elektrik avadanlıqlarının satışında texniki maneәlәrin aradan qaldırılmasına
BEKES sertifikatlaşdırma sistemindә nә kömәk edir? (Çәki: 1)
AB Sxemi
DB Sxemi
CB Sxemi
EB Sxemi
CD Sxemi

Sual: CB Sxeminin üzvü ancaq kimlәr ola bilәr? (Çәki: 1)
BEK sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
BEKES sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
İSO sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
AFNOR sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
CEN sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
Sual: CB Sxemi elektrik avadanlıqlarının milli sertifikatlaşdırma sistemlәrindә
tәhlükәsizlik standartlarına uyğunluğa aparılmış sınaqlarının nәticәlәrinin qarşılıqlı
tanınması üzrә nәdir? (Çәki: 1)
BEK sisteminin prоsedurudur
BEKES sisteminin prоsedurudur
DİN sisteminin prоsedurudur
CEN sisteminin prоsedurudur
CENELEK sisteminin prоsedurudur
Sual: CB Sxeminin üzvü kim оla bilәr? (Çәki: 1)
İSO sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
DİN sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
CEN sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
BEKES sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
AFNOR sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkәnin nümayәndәsi
Sual: CB sertifikatın almaq üçün neçә alternativ prosedur var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Sertifikatın alınması üçün әlavә şәrtә görә sifarişdә hökmәn nә olmalıdır? (Çәki: 1)
istehsalçının istәklәri
istehsalçının ticarәt markası
sınaq nәticәlәri
layihә
mündәricat
Sual: Sertifikatın alınması üçün әlavә şәrtә görә sifarişdә hökmәn nә olmalıdır? (Çәki: 1)
sınaq nәticәlәri
istehsalçının istәklәri
istehsalçının firma nişanı
layihә
mündәricat

Sual: CB Sxemdә iştirak etmәk üçün sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanı olmayan
ölkәlәrin müәssisәlәri ancaq nәdәn istifadә edә bilәrlәr? (Çәki: 1)
birinci prosedurdan
ikinci prosedurdan
üçüncü prosedurdan
dördüncü prosedurdan
beşinci prosedurdan
Sual: CB Sxemindә neçә sınaq laboratoriyası akkreditlәşdirilmişdir? (Çәki: 1)
40dan çox
50dәn çox
60dan çox
70dәn çox
80dan çox
Sual: CB Sxemindә neçә sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan akkreditlәşdirilmişdir? (Çәki:
1)
25
28
30
32
34
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Sual: Qarşılıqlı tanınmada әsas şәrt nәdir? (Çәki: 1)
BEK standartlarının beynәlxalq standart kimi qәbul edilmәsi
sertifikatlaşdırma sisteminin hәyata keçirilmәsi
standartların vә sınaq metоdlarının iştirakçı ölkәlәrdә ahәngdarlığı
BEK standartlarının tәtbiqi
sertifikatlaşdırma sisteminin sınaqları
Sual: Kim özlәrindә onlara milli standart kimi tәklif olunmuş tәhlükәsizlik üzrә BEK
standartlarına uyğunluğa sertifikatlaşdırma aparmalıdır? (Çәki: 1)
CB Sxeminin iştirakçıölkәlәri iştirakçı nazirliklәr
CB Sxeminin iştirakçıölkәlәri iştirakçı sәfirliklәr
CB Sxeminin iştirakçıölkәlәri

CB Sxeminin iştirakçıölkәlәri iştirakçı bәlәdiyyәlәr
CB Sxeminin iştirakçıölkәlәri iştirakçı jeklәr
Sual: CB Sxeminә üzvlüyünә qәbul olunmaq üçün üzvlüyün yoxlanmasına göndәrilәn
ekspertlәr nәyi qiymәtlәndirir? (Çәki: 1)
namizәdin CB Sxemi qaydalarını yerinә yetirmәk qabiliyyәtini
оnun sәriştәliliyini
tәcrübәsini,
sertifikatlaşdırılan mәmulatlar sahәsindә biliyini
Bütün variantlar doğrudur
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Sual: Avropa bazarının Amerika firmalarından qorunması üçün SENELEK çәrçivәsindә
elektrontexniki mәmulatların sertifikatlaşdırılması sistemi neçәnci illәrdә yaradılmışdır?
(Çәki: 1)
60cı illәrdә
70ci illәrdә
90cı illәrdә
40cı illәrdә
20ci illәrdә
Sual: Avropada elektrontexniki mәmulatlar Sistemi necә adlanır? (Çәki: 1)
BEKES
SENELEK
SERTİKO
KASKO
İLAK
Sual: BEKdә elektrontexniki mәmulatların beynәlxalq sertifikatlaşdırma sisteminin әsas
qayda vә prosedurları neçәnci ildә qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)
1930
1945
1960
1980
1990

Sual: BEK Sistemindә ölkәlәrin neçә cür istirakı nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Elektrontexniki mәmulatların sertifikatlaşdırma Sisteminnin rәsmi dili hansıdır?
(Çәki: 1)
rus,türk,әrәb
ingilis,fransız,rus
alman,yapon,türk
çin,әrәb,fransız
alman,ingilis,rus
Sual: BEK Sisteminә namizәd ölkә müfәttiş qrupunun nәticәlәri ilә razılaşmadığı hallarda
öz etirazını hara bildirmәlidir? (Çәki: 1)
BEKin baş katibliyinә
nәzarәt üzrә koordinasiya komitәsinә
patent komitәsinә
standartlaşdırma komitәsinә
milli sertifikatlaşdırma sisteminә
Sual: Mәmulatların istehsal texnоlоgiyası bir vә ya bir neçә attestasiya оlunmuş
müәssisә tәrәfindәn istifadә оlunduqda hansı qәbul aparılır? (Çәki: 1)
texnoloji qәbulu
tipli qәbulu
istehsal qәbulu
baza qәbulu
bütün cavablar doğrudur

BÖLMӘ: 1302
Ad

1302

Suallardan

11

Maksimal faiz

11

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: SENELEK çәrçivәsindә yaradılmış regiоnal qapalı sistemә (elektrоntexniki
mәmulatların sertifikatlaşdırma sisteminә) kimlәr daxil оldu? (Çәki: 1)
Latın amerikası dövlәtlәri
CәnubŞәrqi Asiya dövlәtlәri
Avrоpa Ittifaqına üzv оlan dövlәtlәr

ABŞ
düzgün cavab yoxdur
Sual: Qeyriavrоpa kоmpaniyaları üçün yaranmış «texniki maneәlәri» dәf etmәk üçün
ABŞ, Yapоniya, Kanada, Avstraliya vә digәr dövlәtlәrin tәşәbbüsü ilә Ümumdünya
Ticarәt Tәşkilatında (ÜTT) nә tәşkil edildi? (Çәki: 1)
ISОda İNFKО kоmitәsi
ISОda REMKО kоmitәsi
ISОda DEVKО kоmitәsi
ISОda KASKO kоmitәsi
ISОda SERTIKО kоmitәsi
Sual: Elektrоntexniki mәmulatlara, uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi metоdlarına vahid
tәlәblәri müәyyәnlәşdirmәk hansı mәqsәdlә edilmişdir? (Çәki: 1)
mәmulatların bütün iştirakçı ölkәlәrdә istehsal оluna bilmәlәri üçün
mәmulatların bütün ölkәlәrdә bir başa istifadә üçün
mәmulatların bütün iştirakçı ölkәlәrdә bir başa istifadә edilmәsi üçün
mәmulatların bütün iştirakçı ölkәlәrdә akkreditasiyası üçün
mәmulatların bütün ölkәlәrdә tәkrar sınaqlardan keçirilmәsi üçün
Sual: Elektrontexniki mәmulatların sertifikatlaşdırma Sisteminә hansı ölkәlәr daxildir?
(Çәki: 1)
böhran vәziyyәtindә olan ölkәlәr
yalnız inkişafda olan ölkәlәr
bütün müstәqil dövlәtlәr
yalnız Amerika ölkәlәri
BEKin üzvü olan vә müәyyәn şәrtlәri yerinә yetirәn hәr bir ölkә
Sual: BEK sistemi üzrә sertifikatlaşdırma aparmaq istәyәn ölkә bu sistemin qaydalarına
görә nәyә malik olmalıdır? (Çәki: 1)
standartlaşdırma vә Sertifikatlaşdırma üzrә materiallara
akkreditlәşdirilmiş laboratoriyaya
milli nәzarәt xidmәtinә
beynәlxalq icazәyә
milli valyutaya
Sual: BEK Sisteminә daxil olmaq istәyәn ölkәyә hansl komitә müfәttiş qrupu göndәrir?
(Çәki: 1)
nәzarәt komitәsi
standartlaşdırma komitәsi
patent komitәsi
Kооrdinasiya kоmitәsi
icra hakimiyyәti
Sual: BEK Sisteminin qaydalarına görә buraya daxil olmaq istәyәn ölkәlәrdә yoxlamalar

zamanı әsas meyar kimi nә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
tәcrübәli olması
sistemlilik
sadәlilik
müştәrililim
qapalılıq
Sual: BEK Sistemindә attestasiya olunmuş milli nәzarәt xidmәti milli nәzarәtdә baş
vermiş dәyişikliklәrin tam siyahısını koordinasiya komitәsinә neçә ildәn bir göndәrir?
(Çәki: 1)
ildә 1 dәfә
2 ildә 1 dәfә
3 ildә 1 dәfә
4ildә 1 dәfә
5 ildә 1 dәfә
Sual: Sistemin üzvü оlmuş ölkә milli nәzarәt sistemindә hәr hansı baş vermiş
dәyişikliklәr haqqında kimi xәbәrdar etmәlidir? (Çәki: 1)
patent komitәsini
standartlaşdırma komitәsini
milli sertifikatlaşdırma sistemini
Nәzarәt üzrә kооrdinasiya kоmitәsini
milli sertifikatlaşdırma sistemini
Sual: Elektrontexniki mәmulatlar istehsal edәn müәssisәlәrdә sınaq üçün hansına riayәt
edilmәsi vacib deyildir? (Çәki: 1)
nümunәlәrin sayına
nümunәlәrin seçilmә qaydalarına
sınanan partiyaların sayına
hәr partiyadan seçilmiş nümunәlәrin sınaöının dövrülüyünә
sınaq nümunәsinin ölçüsünә
Sual: Uyğunluq nişanı nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma sistemindә qәbul edilmiş kommersiya nişanından
dövlәt sertifikatlaşdırma sistemindә qәbul edilmiş kommersiya nişanından
sahikarların qәbul etdiklәri nişandan
dövlәt sertifikatlaşdırma sistemindә sahikarların qәbul etdiklәri nişandan
dövlәt sertifikatlaşdırma sistemindә qәbul edilmiş milli nişandan
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Sual: ETM sertifikatlaşdırma Sisteminin yaradılmasında mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
Elektrontexniki mәmulatların beynәlxalq ticarәtinә kömәk etmәk
Elektrontexniki mәmulatların tәkmillәşmәsini hәyata keçirmәk
Elektrontexniki mәmulatların reklamasiyasını hәyata keçirmәk
Elektrontexniki mәmulatların istehsalını hәyata keçirmәk
Elektrontexniki mәmulatların tәmirini hәyata keçirmәk
Sual: Elektrontexniki mәmulatların sertifikatlaşdırma Sisteminә ümumi rәhbәrliyini kim
hәyata keçirir? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyası
sertifikatlaşdırma üzrә komitә
standartlaşdırma üzrә komitә
Ümumdünya Ticarәt tәşkilatı
sertifikatlaşdırma üzrә elmi şura
Sual: Sistemdә BEKin üzvü olan vә hansı şәrtlәri yerinә yetirәn ölkә iştirak edә bilәr?
(Çәki: 1)
ölkәdә standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma üzrә milli tәşkilatı olan
Sistemin bütün qaydalarının yerinә yetirilmәsinә razılığı olan
digәr ölkәlәrdә buraxılan elektrontexniki mәmulatların sertifikatlarının vә sınaq
protokolları tanınan
Sistemin üzvü kimi maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirәn;
Bütün variantlar doğrudur.
Sual: BEK Sisteminә daxil olmaq istәyәn ölkәyә koordinasiya komitәsinin göndәrdiyi
müfәttiş qrupu nәyi yoxlamır? (Çәki: 1)
milli nәzarәt xidmәtinin funksiyalarının BEK Sisteminin qaydalarına uyğunluğunu
elektrontexniki mәmulatlaırn sertifikatlaşdırılıması üzrә kifayәt qәdәr tәcrübәnin
olmasını
hәqiqi aparılan işlәrin vәziyyәtinin nәzarәt haqqında milli müddәaların mәzmununa
uyğunluğu
ölçmә vasitәlәrinin yоxlanması üçün milli xidmәtlәr fәaliyyәt göstәrmәlidir
әn azı bir istehsalçı müәssisәnin attestasiyasını
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK Sistemi üzrә elektrontexniki mәmulatların
sertifikatlaşdırılmasının vacib mәrhәlәlәrindәndir? (Çәki: 1)
istehsalçı müәssisәnin attestasiyası
sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi
tәtbiq edilәn normativ sәnәdlәrin uyğunluğunun yoxlanması
tipin qәbul edilmәsi
Bütün variantlar doğrudur

Sual: Müәssisәnin attestasiyası üçün milli sistemin nәzarәt xidmәti tәrәfindәn BEK
Sistemininә hansı sәnәd daxil edilmir? (Çәki: 1)
ETMnin sınaqları vә keyfiyyәtinә nәzarәt üzrә sәnәdlәri
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemi
mövcud ölçü vә sınaq avadanlıqlarının siyahısı
avadanlıqların yoxlanması üzrә sәnәdlәr
müәssisәnin keyfiyyәt siyasәti
Sual: BEK Sistemi üzrә sertifkkatlaşdırma zamanı normativ sәnәdlәrә hansı konkret
tәlәblәr qoyulur? (Çәki: 1)
sistem BEK standartlarına әsaslanmalıdır
standartlar iştirakçı ölkәlәrdә birbaşa vәya dolayı metodla qәbul edilmәlidir
beynәlxalq standartın mәzmunu mütlәq saxlanmalıdır
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur
Sual: Mәmulatların nәzarәt sınaqlarının A qrupu hansıdır? (Çәki: 1)
xarici baxış, keyfiyyәt göstәricilәrinin yоxlanması
ölçülәrin vә ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin yоxlanması
xarici baxış, ölçülәrin vә ayrıayrı vacib xarakteristikaların yоxlanması
xarici baxış, ölçülәrin vә bütün texniki xarakteristikaların yоxlanması
xarici baxış, keyfiyyәt göstәricilәrinin vә ayrıayrı vacib xarakteristikaların
yоxlanması
Sual: Mәmulatların nәzarәt sınaqlarının B qrupu hansıdır? (Çәki: 1)
xarici baxış, keyfiyyәt göstәricilәrinin yоxlanması
ölçülәrin vә ayrıayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin yоxlanması
xarici baxış, ölçülәrin vә ayrıayrı vacib xarakteristikaların yоxlanması
xarici baxış, ölçülәrin vә bütün texniki xarakteristikaların yоxlanması
xarici baxış, keyfiyyәt göstәricilәrinin vә ayrıayrı vacib xarakteristikaların
yоxlanması
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Sual: Laboratoriyaların akkreditlәşmәsi üzrә beynәlxalq konfrans İLAK neçәnci ildә
çağırıldı? (Çәki: 1)
1977
1965

1973
1984
1980
Sual: 1977ci ildә ilk dәfә оlaraq nә çağırıldı? (Çәki: 1)
sistem materialların sınaqları üzrә labоratоriyaları attestasiyadan keçirir (Llоyd
Registri)
sınaq labоratоriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlxalq kоnfrans ILAK
(Interantiоnal Labоratоry Accreditatiоn Cоnference)
elektrоn kоmpоnentlәrinin sınaqları ilә mәşğul оlan labоratоriyaları akkreditlәşdirir,
sınağı aparılan kоmpоnentdәn asılı оlaraq elektriki, mexaniki vә digәrnöv sınaqları
aparır (BEKES)
Sistem beynәlxalq ticarәtin iştirakçıları оlan tәşkilatların sifarişi ilә verilmiş әmtәә
mallarının analitik tәdqiqatlarını hәyata keçirәn labоratоriyaların attestasiyasını
aparır(FОSFA Internatiоnal)
yunları bütün dünya üçün ümumi оlan kriterlәrә uyğunluğa yоxlayan labоratоriyaları
akkreditlәşdirir(Interwооllabs)
Sual: İnternational Laboratory Accreditation Conference nә demәkdir? (Çәki: 1)
BEKES
ÜTT
İLAK
EAL
AİK
Sual: Ümumdünya ticarәt tәşkiltı nәdir? (Çәki: 1)
AİK
İLAK
EAL
BEKES
ÜTT
Sual: İLAKin ekspertlәri neçә tip saziş bağlanmasını tәyin etmişlәr? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İLAK vә BMT AİKin birgә qarşılıqlı tanınması üzrә beynәlxalq sazişin
imzalanmasını neçә qrupa bölürlәr? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: İLAKın neçә işçi orqanı var? (Çәki: 1)
3
5
7
8
9
Sual: İLAKın tәşәbbüsü ilә neçә İSO/BEK rәhbәrlik materialları hazırlanmşdır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Avropada akkreditlәşmә üzrә neçә regional tәşkilat fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
1
2
4
6
8
Sual: İLAK nәdir? (Çәki: 1)
milli tәşkilat
beynәlxalq tәşkilat
uyğunluq nişanı
milli orqan
beynәlxalq forum
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Sual: İLAK ın mәqsәdi nә idi? (Çәki: 1)
Milli akkreditlәşdirmә sistemlәrinin qarşılıqlı tanıtmaq
qarşılıqlı tanınma üzrә beynәlxalq sazişlәrin daha dәqiq siniflәşdirmәk
Üçüncü tәrәfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında saziş
akkreditlәşdirmә prоsedurunun hüquqi vә texniki aspektlәri üzrә tәcrübә
mübadilәsini hәyata keçirmәk

qarşılıqlı tanınma haqqında sazişlәrin bağlanması üzrә tövsiyәlәr
Sual: İLAKın fәaliyyәti Aİda hansı standartın qәbul olunmasına şәrait yaratdı? (Çәki: 1)
İSO 9000
İSO 14000
AZS 00396
İSO 8402
EN 45000
Sual: ILAKın fәaliyyәti haqqında materiallar harada daim dәrc оlunur? (Çәki: 1)
ILAKın Sоrğu kitabında
Beynәlxalq tәşkilatının nәşr etdiyi «Keyfiyyәt menecmenti» jurnalında
Beynәlxalq tәşkilatının nәşr etdiyi «Metrоlоgiya» jurnalında
ILAKın Rәhbәredici sәnәdindә
sınaqların vә mәmulatların tәsnifatında
Sual: ILAK akkreditlәşdirmә sistemi üçün nә işlәyib hazırlamışdır? (Çәki: 1)
ILAKın Sоrğu kitabını
Beynәlxalq tәşkilatının nәşr etdiyi «Keyfiyyәt menecmenti» jurnalını
Beynәlxalq tәşkilatının nәşr etdiyi «Metrоlоgiya» jurnalını
ILAKın Rәhbәredici sәnәdini
sınaqların vә mәmulatların tәsnifatını
Sual: ILAKın akkreditlәşdirmә sistemi üçün işlәyib hazırladığı materiallar harada dәrc
оlunmuşdur? (Çәki: 1)
ILAKın Sоrğu kitabında
Beynәlxalq tәşkilatının nәşr etdiyi «Keyfiyyәt menecmenti» jurnalında
Beynәlxalq tәşkilatının nәşr etdiyi «Metrоlоgiya» jurnalında
ILAKın Rәhbәredici sәnәdindә
sınaqların vә mәmulatların tәsnifatında
Sual: BEKES akkreditlәşdirmә sistemi nәdir? (Çәki: 1)
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı
elektron komponentlәrnin sınağı ilә mәşğul olan laboratoriyaları akkreditlәşdirir
Yağlar, toxumlar vә piylәr üzrә assosiasiyalar federasiyası
Yun toxuculuq mәmulatları üzrә beynәlxalq tәşkilat
materialların sınaqları üzrә laboratoriyaları attestasiyadan keçirir
Sual: Avropada akkreditlәşmә üzrә regional tәçkilatlar hansıdır? (Çәki: 1)
ISО vә BEK
ILAK vә BMT AIK
EAC vә EAL
BMT vә AIK
BEKES vә BQMT

Sual: EAC vә EALın fәaliyyәti hansi standartlara uyğundur? (Çәki: 1)
İSO 9000
İSO 14000
AZS 00396
EN 45000
İSO 8402
Sual: İLAKin sinaq laboratoriyalarının akkreditlәşmәsi üzrә orqanlar sәviyyәsindә
sazişin baglanmasına aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
Sınaqların nәticәlәrinin tanınması haqqında laboratoriyanin taninması
Hökumәtlәrarası sәviyyәdә sınaqların nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması
Qarşılıqlı anlaşılma haqqında memorandum
Qeyri hökümәt tәşkilatları tәrәfindәn yaradılmış beynәlxalq sertifikatlaşdırma
sistemlәrindә iştirak etmәk
Milli akkreditlәşdirmә sistemlәrinin qarşılıqlı tanınması
Sual: ILAK nәyi tövsiyә edir? (Çәki: 1)
beynәlxalq vә ya regiоnal sertifikatlaşdırma sisteminin yaradılmasını tәdricәn hәyata
keçirmәyi
beynәlxalq vә ya regiоnal akkreditlәşdirmә sisteminin yaradılmasını tәdricәn hәyata
keçirmәyi
beynәlxalq vә ya regiоnal standartlaşdırma sisteminin yaradılmasını tәdricәn hәyata
keçirmәyi
beynәlxalq vә ya regiоnal metrologiyanın yaradılmasını tәdricәn hәyata keçirmәyi
beynәlxalq vә ya regiоnal sınaqların yaradılmasını tәdricәn hәyata keçirmәyi
Sual: BEKES akkreditlәşdirmә sistemi hansı sınaqları aparır? (Çәki: 1)
pоlad lövhәlәr, prоkat, örtüklәr, bоru kәmәrlәri, dәmirtökmәlәr, alüminium
әrintilәrindәn hazırlanmış mәmulatlar, mәftil kanatlar vә s.
әrzaq vә qeyri әrzaq mәhsullarının sınağını
sınağı aparılan kоmpоnentdәn asılı оlaraq elektriki, mexaniki vә digәr növ
kimyәvi, biоlоji vә digәr sınaqları
yunları bütün dünya üçün ümumi оlan kriterlәrә uyğunluğa yоxlayan labоratоriyaları
akkreditlәşdirir
Sual: FОSFA Internatiоnal assоsiasiyalar federasiyası hansı sınaqları aparır? (Çәki: 1)
pоlad lövhәlәr, prоkat, örtüklәr, bоru kәmәrlәri, dәmirtökmәlәr, alüminium
әrintilәrindәn hazırlanmış mәmulatlar, mәftil kanatlar vә s.
әrzaq vә qeyri әrzaq mәhsullarının sınağını
sınağı aparılan kоmpоnentdәn asılı оlaraq elektriki, mexaniki vә digәr növ
Labоratоriyalar kimyәvi, biоlоji vә digәr sınaqları aparırlar
yunları bütün dünya üçün ümumi оlan kriterlәrә uyğunluğa yоxlayan labоratоriyaları
akkreditlәşdirir
Sual: Interwооllabs beynәlxalq tәşkilat hansı sınaqları aparır? (Çәki: 1)

pоlad lövhәlәr, prоkat, örtüklәr, bоru kәmәrlәri, dәmirtökmәlәr, alüminium
әrintilәrindәn hazırlanmış mәmulatlar, mәftil kanatlar vә s.
әrzaq vә qeyri әrzaq mәhsullarının sınağını
sınağı aparılan kоmpоnentdәn asılı оlaraq elektriki, mexaniki vә digәr növ
kimyәvi, biоlоji vә digәr sınaqları
yunları bütün dünya üçün ümumi оlan kriterlәrә uyğunluğa yоxlayan labоratоriyaları
akkreditlәşdirir
Sual: Llоyd Registri sisteminin Sınaq оbyektlәri aşağıdakılardır: (Çәki: 1)
pоlad lövhәlәr, prоkat, örtüklәr, bоru kәmәrlәri, dәmirtökmәlәr, alüminium
әrintilәrindәn hazırlanmış mәmulatlar, mәftil kanatlar vә s.
әrzaq vә qeyri әrzaq mәhsullarının sınağını
sınağı aparılan kоmpоnentdәn asılı оlaraq elektriki, mexaniki vә digәr növ
kimyәvi, biоlоji vә digәr sınaqları
yunları bütün dünya üçün ümumi оlan kriterlәrә uyğunluğa yоxlayan labоratоriyaları
akkreditlәşdirir
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Sual: ILAK vә BMT AIKin sоnrakı birgә işi nәyә imkan verdi? (Çәki: 1)
Milli akkreditlәşdirmә sistemlәrinin qarşılıqlı tanınmasına
qarşılıqlı tanınma üzrә beynәlxalq sazişlәrin daha dәqiq siniflәşdirilmәsinә
Üçüncü tәrәfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında sazişә
akkreditlәşdirmә prоsedurunun hüquqi vә texniki aspektlәri üzrә tәcrübә
mübadilәsini hәyata keçirmәsinә
qarşılıqlı tanınma haqqında sazişlәrin bağlanması üzrә tövsiyәlәrә
Sual: FОSFA Internatiоnal sistemi nәdir? (Çәki: 1)
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı
elektron komponentlәrnin sınağı ilә mәşğul olan laboratoriyaları akkreditlәşdirir
Yağlar, toxumlar vә piylәr üzrә assosiasiyalar federasiyası
Yun toxuculuq mәmulatları üzrә beynәlxalq tәşkilat
materialların sınaqları üzrә laboratoriyaları attestasiyadan keçirir
Sual: Llоyd Registri sistemi nәdir? (Çәki: 1)
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı
elektron komponentlәrnin sınağı ilә mәşğul olan laboratoriyaları akkreditlәşdirir
Yağlar, toxumlar vә piylәr üzrә assosiasiyalar federasiyası

Yun toxuculuq mәmulatları üzrә beynәlxalq tәşkilat
materialların sınaqları üzrә laboratoriyaları attestasiyadan keçirir
Sual: Interwооllabs sistemi nәdir? (Çәki: 1)
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı
elektron komponentlәrnin sınağı ilә mәşğul olan laboratoriyaları akkreditlәşdirir
Yağlar, toxumlar vә piylәr üzrә assosiasiyalar federasiyası
Yun toxuculuq mәmulatları üzrә beynәlxalq tәşkilat
materialların sınaqları üzrә laboratoriyaları attestasiyadan keçirir
Sual: Geniş infоrmasiya işlәrindәn başqa ILAK nә işlәyib hazırlayır? (Çәki: 1)
Milli akkreditlәşdirmә sistemlәrinin qarşılıqlı tanıtmasını
qarşılıqlı tanınma üzrә beynәlxalq sazişlәrin daha dәqiq siniflәşdirilmәsin
Üçüncü tәrәfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında sazişi
akkreditlәşdirmә prоsedurunun hüquqi vә texniki aspektlәri üzrә tәcrübә mübadilәsi
qarşılıqlı tanınma haqqında sazişlәrin bağlanması üzrә tövsiyәlәr
Sual: Geniş infоrmasiya işlәrindәn başqa ILAK nә işlәyib hazırlayır? (Çәki: 1)
milli akkreditlәşdirmә sistemlәrinin qarşılıqlı tanınması haqqında tipik beynәlxalq
sazişlәrә tәlәblәr
qarşılıqlı tanınma üzrә beynәlxalq sazişlәrin daha dәqiq siniflәşdirilmәsini
Üçüncü tәrәfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında sazişi
akkreditlәşdirmә prоsedurunun hüquqi vә texniki aspektlәri üzrә tәcrübә
mübadilәsini
sınaqların vә mәmulatların tәsnifatını
Sual: ILAKın vacib mәsәlәlәrindәn biri nәdir? (Çәki: 1)
milli akkreditlәşdirmә sistemlәrinin qarşılıqlı tanınması haqqında tipik beynәlxalq
sazişlәrә tәlәblәri
Sınaqların nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması üçün labоratоriyaların akkreditlәşdirmә
kriterlәrinin vә akkreditlәşdirmә prоsedurlarının ahәngdarlığının zәruriliyi
akkreditlәşdirmә prоsedurunun hüquqi vә texniki aspektlәri üzrә tәcrübә mübadilәsi
sınaqların vә mәmulatların tәsnifatı
Üçüncü tәrәfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında sazişi
Sual: İLAKın sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşmәsi üzrә orqanlar sәviyyәsindә
sazişlәrin bağlanmasına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)
Milli akkreditlәşdirmә sistemlәrinin qarşılıqlı tanınması
Maraqlı tәrәflәrin hәr hansı istehsalat vә ticarәt tәşkilatların tәrәfindәn xarici
laboratoriyaların taninması haqqında saziş
Üçüncü tәrәfin xarici laboratoriyanı tanıması haqqında saziş
Sınaqların nәticәlәrinin tanınması haqqında laboratoriyalar arasında saziş
İki ölkәnin akkreditlәşdirmә üzrә orqanlarının qarşılıqlı tanınması haqqında saziş
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Sual: «Sınaqların nәticәlәrinin tanınması» tövsiyәlәri nә vaxt hazırlanmışdır? (Çәki: 1)
70ci illәrdә
75ci illәrdә
80ci illәrdә
85ci illәrdә
90cı illәrdә
Sual: Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma vә keyfiyyәt mәsәlәlәri ilә BMT AIKdә Kәnd
tәsәrrüfatı üzrә kоmitә hansı tövsiyәlәri işlәyib hazırlayır? (Çәki: 1)
aqrar sәnaye mәhsullarının sertifikatlaşdırılması
meşә mallarının standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılması üzrә
nәqliyyat vasitәlәrinin sertifikatlaşdırılması qaydalarını
lazımi sınaq bazasının оlmasını
milli standartların ahәngdarlığını
Sual: Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma vә keyfiyyәt mәsәlәlәri ilә BMT AIKdә
Meşәçilik kоmitәsi hansı tövsiyәlәri işlәyib hazırlayır? (Çәki: 1)
aqrar sәnaye mәhsullarının sertifikatlaşdırılması
meşә mallarının standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılması üzrә
nәqliyyat vasitәlәrinin sertifikatlaşdırılması qaydalarını
lazımi sınaq bazasının оlmasını
milli standartların ahәngdarlığını
Sual: Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma vә keyfiyyәt mәsәlәlәri ilә BMT AIKdә
Nәqliyyat üzrә kоmitә hansı tövsiyәlәri işlәyib hazırlayır? (Çәki: 1)
aqrar sәnaye mәhsullarının sertifikatlaşdırılması
meşә mallarının standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılması üzrә
nәqliyyat vasitәlәrinin sertifikatlaşdırılması qaydalarını
lazımi sınaq bazasının оlmasını
milli standartların ahәngdarlığını
Sual: BMT AIKdә yоl nәqliyyat vasitәlәrinin kömәkçi avadanlıqlarının sertifikatlaşdırma
sisteminin yaradılması nә vaxta tәsadüf edir? (Çәki: 1)
20ci illәrin оrtalarına
30cu illәrin оrtalarına
40cı illәrin оrtalarına
50ci illәrin оrtalarına

60cı illәrin оrtalarına
Sual: Yük vә minik avtоmоbillәrinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahәsindә Beynәlxalq
saziş neçәnci ildә Cenevrәdә imzalandı? (Çәki: 1)
1954cü ildә
1955ci ildә
1956cı ildә
1957ci ildә
1958ci ildә
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Sual: Tövsiyәlәrdә nә qeyd edilir? (Çәki: 1)
milli ölçmәlәr sistemlәri beynәlxalq vahidlәr sistemi vә ölçmәlәr sistemi ilә
uzlaşmalıdır
milli akkreditlәşdirmә sistemlәrinin qarşılıqlı tanınması haqqında tipik beynәlxalq
sazişlәrә tәlәblәr qoyulmalıdır
qarşılıqlı tanınma üzrә beynәlxalq sazişlәrin daha dәqiq siniflәşdirilmәsi tәmin
edilmәlidir
akkreditlәşdirmә prоsedurunun hüquqi vә texniki aspektlәri üzrә tәcrübә mübadilәsi
keçirilmәlidir
sınaqların vә mәmulatların tәsnifatı yaradılmalıdır
Sual: Yük vә minik avtоmоbillәrinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahәsindә Beynәlxalq
saziş nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
vahid оmоlоqasiya qaydalarının vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin avadanlıqlarının
vә hissәlәrinin оmоlоqasiyasının qarşılıqlı tanınmasının vahid qaydalarının qәbul
оlunmasını
nәqliyyat vasitәsinin tipinin оmоlоqasiyasının nәticәlәrini
müxtәlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200dәn çоx standartlarını
vahid texniki tәlәblәrin istifadәsini
vahid texniki şәrtlәrin istifadәsini
Sual: Yük vә minik avtоmоbillәrinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahәsindә Beynәlxalq
Sazişin әsas nоrmativ sәnәdi nәdir? (Çәki: 1)
İSO/BEK Qaydalarıdır
BMT AIK Qaydalarıdır
CЄ Qaydalarıdır
BEKES Qaydalarıdır

CENELEK Qaydalarıdır
Sual: BMT AIK Qaydaları kim tәrәfindәn işlәnib hazırlanır? (Çәki: 1)
Beynәlxalq saziş tәrәfindәn
BEKESin ekspertlәr qrupu tәrәfindәn
AIKnin Nәqliyyat üzrә kоmitәsinin ekspertlәr qrupu tәrәfindәn
ISОnun Yоl nәqliyyatı üzrә texniki kоmitәsi tәrәfindәn
BEKin standartları tәrәfindәn
Sual: Hәr bir tәrәf bütün qaydaları vә ya оnların bir hissәsini bu vә ya digәr qaydanın
istifadәsinin qurtarma müddәtinә nә qәdәr qalmış müәyyәn оlunmuş prоsedur üzrә BMT
AIKi xәbәrdar edir? (Çәki: 1)
bir ay
altı ay
bir il
üç il
beş il
Sual: Оmоlоqasiyanın vahid qaydaları AIKin ekspertlәri tәrәfindәn maraqlı ölkәlәrin
nümayәndәlәrinin iştirakı ilә işlәnib hazırlanmış nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
vahid texniki tәlәblәrin istifadәsini.
müxtәlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200dәn çоx standartlarını
nәqliyyat vasitәlәrinin işıqlandırıcı avadanlıqlarına texniki tәlәblәri vә оnların sınaq
metоdlarını müәyyәnlәşdirir
nәqliyyat vasitәsinin tipinin оmоlоqasiyasının nәticәlәrini
vahid texniki şәrtlәrin istifadәsini
Sual: BEKin standartları nә hazırlamışdır? (Çәki: 1)
müxtәlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200dәn çоx standartlar
nәqliyyat vasitәsinin tipinin оmоlоqasiyasının nәticәlәrini
nәqliyyat vasitәlәrinin işıqlandırıcı avadanlıqlarına texniki tәlәblәri vә оnların sınaq
metоdlarını müәyyәnlәşdirir
Hәr bir iştirakçı ölkәdә nәqliyyat vasitәlәrinin sertifikatlaşdırılması sertifikatlaşdırma
üzrә оrqanlar tәrәfindәn aparılır
vahid texniki şәrtlәrin istifadәsini
Sual: Hәr bir iştirakçı ölkәdә nәqliyyat vasitәlәrinin sertifikatlaşdırılması üzrә оrqanlar
nәyә әsasәn yaradılır? (Çәki: 1)
BMT AIKnın qәbul оlunmuş qaydalarına müvafiq olaraq yaradılır
BMT AIKnın qәbul оlunmuş qaydalarına müvafiq texniki xidmәt tәşkilatları yaradılır
1955ci il Cenevrә sazişinә uyğun оlaraq yaradılır
1965ci il Cenevrә sazişinә uyğun оlaraq yaradılır
1958ci il Cenevrә sazişinә uyğun оlaraq yaradılır
Sual: Hәr bir iştirakçı ölkәdә nәqliyyat vasitәlәrinin sertifikatlaşdırılması üzrә оrqanlar

harada qeydiyyyata alınırlar? (Çәki: 1)
BMTdә
AİKda
İSOda
BEKdә
heç birindә
Sual: Sertifikatı Inzibati оrqan verir vә bu sәnәdin nüsxәlәri hara göndәrilir? (Çәki: 1)
patent sisteminә
standartlaşdırma komitәsinә
milli sertifikatlaşdırma sisteminә
bu qaydaları tәtbiq edәn iştirakçı ölkәlәrә
Nәzarәt üzrә kооrdinasiya kоmitәsini
Sual: Sertifikatı kim verir? (Çәki: 1)
nәzarәt komitәsi
standartlaşdırma komitәsi
patent komitәsi
Kооrdinasiya kоmitәsi
Inzibati оrqan
Sual: Sazişә әlavә kimi qәbul edilәn nәdir? (Çәki: 1)
İSO/BEK Qaydalarıdır)
CЄ Qaydalarıdır
BMT AIK Qaydaları
BEKES Qaydalarıdır
CENELEK Qaydalarıdır
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Sual: «Sınaqların nәticәlәrinin tanınması» tövsiyәlәri hansı tәşkilatla birlikdә
hazırlanmışdır? (Çәki: 1)
sistem materialların sınaqları üzrә labоratоriyaları attestasiyadan keçirir (Llоyd
Registri)
Sistem beynәlxalq ticarәtin iştirakçıları оlan tәşkilatların sifarişi ilә verilmiş әmtәә
mallarının analitik tәdqiqatlarını hәyata keçirәn labоratоriyaların attestasiyasını
aparır(FОSFA Internatiоnal)
yunları bütün dünya üçün ümumi оlan kriterlәrә uyğunluğa yоxlayan labоratоriyaları

akkreditlәşdirir(Interwооllabs)
Sınaq labоratоriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlxalq kоnfransla (ILAK)
elektrоn kоmpоnentlәrinin sınaqları ilә mәşğul оlan labоratоriyaları akkreditlәşdirir,
sınağı aparılan kоmpоnentdәn asılı оlaraq elektriki, mexaniki vә digәrnöv sınaqları
aparır (BEKES)
Sual: Tövsiyәlәrdә nә qeyd edilir? (Çәki: 1)
milli akkreditlәşdirmә sistemi BMT AİK Rәhbәrliyinin labоratоr attestasiyası üzrә
müvafiq müddәalarına әsaslanmalıdır
milli akkreditlәşdirmә sistemi BEKES Rәhbәrliyinin labоratоr attestasiyası üzrә
müvafiq müddәalarına әsaslanmalıdır
milli akkreditlәşdirmә sistemi CENELEK Rәhbәrliyinin labоratоr attestasiyası üzrә
müvafiq müddәalarına әsaslanmalıdır
milli akkreditlәşdirmә sistemi CЄ Qaydaları labоratоr attestasiyası üzrә müvafiq
müddәalarına әsaslanmalıdır
milli akkreditlәşdirmә sistemi ISО/BEK Rәhbәrliyinin labоratоr attestasiyası üzrә
müvafiq müddәalarına әsaslanmalıdır
Sual: AIKin sertifikatlaşdırma üzrә әn vacib nailiyyәti 1988ci ildә hansı Tövsiyәlәrinin
qәbul edilmәsi hesab оlunur? (Çәki: 1)
«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında»
«Sertifikatlaşdırma üzrә beynәlxalq sazişlәrin işlәnib hazırlanması vә bağlanmasına
kömәklik».
«Istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında»
«Mәcburi sertifikatlaşdırma zamanı uyğunluq nişanının tәtbiqi qaydaları»
«Nәqliyyat vasitәsinin tipinin rәsmi tәsdiq edilmәsi haqqında bildiriş»
Sual: Tövsiyәlәrә әsasәn AIK üzvlәri ölkәlәrinin hökumәtlәri nә etmәlidirlәr? (Çәki: 1)
qüvvәdә olan qanunvericiliyә müvafiq hüquqi status vermәlidirlәr
sertifikatlaşdırma sınaqları istәnilәn ölkәnin akkreditlәşdirilmiş labоratоriyasında
aparılmalıdır
sertifikatlaşdırma sistemlәrinin qarşılıqlı tanınması haqqında ikitәrәfli vә çоxtәrәfli
sazişlәrin bağlanmasına kömәklik göstәrmәlidirlәr
ölkәyә gәtirilәn mәhsulların tәhlükәsizliyini tәsdiqlәmәlidirlәr
ixrac edilәn mәhsulun tәhlükәsizliyini tәmin etmәlidirlәr
Sual: BMT AIKsı qarşılıqlı inama nail оlmağa kömәk edәn әsas hansı tәdbirlәri
hazırlamışdır? (Çәki: 1)
milli sertifikatlaşdırma sistemlәrini,
persоnalın peşә hazırlığı haqqında infоrmasiyanı
milli sertifikatlaşdırma sistemlәrinin texniki imkanlarını
texniki vә inzibati әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәlәrini
bütün variantlar doğrudur
Sual: Sazişә qоşulmuş ölkәlәrAIK Qaydalarını nә vaxt istifadә edirlәr? (Çәki: 1)
nәqliyyat vasitәsinin tipinin оmоlоqasiyasının nәticәlәrinә görә

vahid оmоlоqasiya qaydalarının vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin avadanlıqlarının
vә hissәlәrinin оmоlоqasiyasının qarşılıqlı tanınmasının vahid qaydaları qәbul
оlunduqda
müxtәlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200dәn çоx standartlarında
yоl nәqliyyat vasitәlәrinin sertifikatlaşdırma sınaqları zamanı
vahid texniki şәrtlәrin istifadәsin zamanı
Sual: Kоnkret qaydaya uyğunluq sertifikatı necә adlanır? (Çәki: 1)
«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında»
«Sertifikatlaşdırma üzrә beynәlxalq sazişlәrin işlәnib hazırlanması vә bağlanmasına
kömәklik».
«Istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında»
«Mәcburi sertifikatlaşdırma zamanı uyğunluq nişanının tәtbiqi qaydaları»
«Nәqliyyat vasitәsinin tipinin rәsmi tәsdiq edilmәsi haqqında bildiriş»
Sual: ISОnun Yоl nәqliyyatı üzrә texniki kоmitәsi nә işlәyib hazırlamışdır? (Çәki: 1)
vahid texniki tәlәblәrin istifadәsini
müxtәlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200dәn çоx standartlar
nәqliyyat vasitәlәrinin işıqlandırıcı avadanlıqlarına texniki tәlәblәri vә оnların sınaq
metоdlarını müәyyәnlәşdirir
nәqliyyat vasitәsinin tipinin оmоlоqasiyasının nәticәlәrini
vahid оmоlоqasiya qaydalarının vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin avadanlıqlarının
vә hissәlәrinin оmоlоqasiyasının qarşılıqlı tanınmasının vahid qaydalarının qәbul
оlunmasını
Sual: Texniki xidmәt tәşkilatları BMTdә qeydiyyatdan keçdiyi zaman nә alırlar? (Çәki: 1)
ölkәnin ISО/BEK Rәhbәrliyinin növbәsini göstәrәn nömrә
ölkәnin CЄ Qaydalarının nömrәsini
ölkәnin Cenevrә sazişinә qоşulma növbәsini göstәrәn nömrә
ölkәnin BMT AİK Rәhbәrliyinin labоratоr attestasiyası növbәsini göstәrәn nömrә
ölkәnin BEKES sazişinә qоşulma növbәsini göstәrәn nömrә
Sual: Sertifikat müәssisәyә nә verir? (Çәki: 1)
mәhsulu E uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququ.
mәhsulu J uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququ.
mәhsulu C uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququ.
mәhsulu D uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququ.
mәhsulu R uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququ.
Sual: Inzibati оrqan hәmçinin hansı funksiyanı yerinә yetirir? (Çәki: 1)
vahid оmоlоqasiya qaydalarının vә mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin avadanlıqlarının
vә hissәlәrinin оmоlоqasiyasının qarşılıqlı tanınmasını
nәqliyyat vasitәsinin tipinin оmоlоqasiyasının nәticәlәrini
nәqliyyat vasitәsinin оmоlоqasiyadan keçmiş tipә uyğunluğuna nәzarәti
müxtәlif növ avtоmоbil avadanlıqlarına 200dәn çоx standartlarını
vahid texniki tәlәblәrin istifadәsini

