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3442  Yeyinti sәnaye mәhsullarının standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılması

Tәsviri

[Tәsviri]

Müәllif

Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ

İmtahan

Maksimal faiz

300

Keçid balı

156 (52 %)

Suallardan

300

Bölmәlәr

51

Bölmәlәri qarışdırmaq
Köçürmәyә qadağa
Ancaq irәli
Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad

0101

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Azәrbaycan Respublikasının “Standartlaşdırma haqqında” qanunu neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir? (Çәki: 1)
1991.
1993.
1994.
1995.
1996.
Sual: Standartların növlәrinә aid olmayanı göstәrin. (Çәki: 1)
әsasverici standartlar.
mәhsul, xidmәt üçün standartlar.
proseslәr üçün standartlar.
nәzarәt metodları üçün standartlar.
kompleks standartlar.
Sual: Beynәlxalq standartlaşdırma günü” hansıdır? (Çәki: 1)
16 aprel.
8 oktyabr.
14 oktyabr.
16 oktyabr.
25 sentyabr.
Sual: .Dövlәt reyestrlәrinin aparılması Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә
aiddir? (Çәki: 1)
fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr

Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
Sual: Beynәlxalq vә Dövlәtlәrarası standartların Azәrbaycan Respublikası әrazisindә tanınması vә tәtbiq qaydaları nә vaxt tәsdiq
edilmişdir? (Çәki: 1)
22 noyabr 1988
22 noyabr 1990
22 dekabr 1989
22 oktyabr 1988
22 may 1888
Sual: Bütün müәssisәlәrdә dövlәt standartlarının tәtbiqi qaydası hansı standartlar üzrә aparılır? (Çәki: 1)
QOST 1.2085;AZS 1.096
QOST 1.096;AZS 1.2096
QOST 1.296;AZS 1.2096
AZS 1.396;AZS 1.495
QOST 1.3093; AZS 1.096

BÖLMӘ: 0102
Ad

0102

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Keçmiş SSRİdә standartlaşdırma üzrә komitә neçәnci ildә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1920.
1923.
1925.

1926.
1946.
Sual: Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnәn İSO – nun hansı komitәsidir? (Çәki: 1)
KASKO.
İNFKO.
PLAKO.
STAKO.
KOPOLKO.
Sual: Әgәr standart mәhsula işlәnib hazırlanırsa texniki tapşırıqda nә göstәrilir? (Çәki: 1)
Mәhsulun keyfiyyәtini vә texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin edәn әsas tәlәblәr
Mәhsulun standartlaşmasının tәlәblәrinә cavab verdiyini göstәrәn tәlәblәr
Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini tәmin edәn tәlәblәr
Mәhsulun texniki sәviyyәsi stabillәşdirәn tәlәblәr
Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini yüksәldәn әsas tәlәblәr

BÖLMӘ: 0103
Ad

0103

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

0%

Sual: Standartlaşma üzrә koordinasiya komitәsi nә vaxt harada yaradıldı? (Sürәt 21.11.2014 12:21:16) (Çәki: 1)
1943cü ildә Birlәşmiş Millәtlәr tәşkilatında
1936cı ildә Fransada

1960cı ildә Dünya ticarәt mәrkәzindә
1927ci ildә Almaniyada
1949cu ildә ABŞda

BÖLMӘ: 0201
Ad

0201

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Standartlaşdırma neçә üsulla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: Standart nәdir? (Çәki: 1)
nәzarәt vasitәsi.
ölçmә vasitәsi.
nümunә.
eyniyyәt.
mәhsulun keyfiyyәt vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәddir.
Sual: .QOST nәdir? (Çәki: 1)
milli standart.
beynәlxalq standart.

dövlәtlәrarası standart.
rusiya standartı.
regional standart.
Sual: Sahә standartı nәdir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq olunmuş standartlar.
müәssisәdә tәtbiq olunan standartlar.
bütün sahәlәri әhatә edәn standartlar.
milli standartlar.
dövlәtlәrarası standartlar.
Sual: Standartların işlәnib hazırlanmasının I mәrhәlәsi nә ilә yekunlaşır? (Çәki: 1)
standart layihәsi hazırlanır.
standart layihәsi razılaşdırılır.
standartın әsas bölmәlәri işlәnib hazırlanır.
texniki tapşırıq tәrtib vә tәsdiq edilir.
standart layihәsi tәsdiq edilir.
Sual: Standart layihәsi rәy üçün hansı tәşkilata göndәrilmir? (Çәki: 1)
sifarişçi tәşkilata.
dövlәt nәzarәt orqanlarına.
standartın tәtbiqini tәşkil edәn tәşkilata.
texniki komitә üzvlәrinә.
beynәlxalq tәşkilatlara.
Sual: Mәhsul üçün yaradılmış standartların tәsir müddәti neçә ildәn çox olmur? (Çәki: 1)
1 ildәn.
2 ildәn.
3 ildәn.
5 ildәn.

10 ildәn.
Sual: İSO – nun ali orqanı necә adlanır? (Çәki: 1)
şura.
baş şura.
mәclis.
baş mәclis.
prezident şurası.

BÖLMӘ: 0202
Ad

0202

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Standart layihәsinin izahat vәrәqi standartın işlәnilmәsinin hansı mәrhәlәsindә tәrtib olunur? (Çәki: 1)
I.
II.
III.
IV.
VI.
Sual: Standart layihәsinin izahat vәrәqi neçә bölmәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
4.
5.
6.
8.

10.
Sual: Standartın işlәnib hazırlanmasına orta hesabla neçә il tәlәb olunur? (Çәki: 1)
1 il.
1,5 il.
3 il.
5 il.
10 il.
Sual: Standartlaşdırmanın neçә әsas prinsipi mövcuddur? (Çәki: 1)
4
5
7
8
9

BÖLMӘ: 0203
Ad

0203

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Texniki tapşırığın 4  cü bәndi nәyi xarakterizә edir? (Çәki: 1)
standart nәyә әsasәn işlәnir.
yerinә yetirilmә müddәti.
digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqәsi.
standartlaşdırma obyektlәrinin xarakteristikası.

әsas mәnbәlәr.
Sual: Standartların işlәnib hazırlanmasının sonuncu mәrhәlәsi hansıdır? (Çәki: 1)
standartın texniki tapşırığının işlәnmәsi.
layihәnin rәyә göndәrilmәsi.
standartın nәşr edilmәsi vә yayılması.
standart layihәsinin tәsdiqi.
standartın qeydiyyatı.
Sual: BEK – in neçә üzvlük qrupu var? (Çәki: 1)
2.
3.
5.
7.
10.
Sual: İSO – nun istehlakçıların marağının müdafiәsi komitәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
KOPOLKO.
KASKO.
STAKO.
DEVKO.
İNFKO.
Sual: İSO standartlarının işlәnib hazırlanması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
2.
3.
4.
6.
10.

Sual: İSO üzvlәrinin hansı faizdәn çoxu sәs verdikdә beynәlxalq standartın layihәsi bәyәnilmiş hesab edilir? (Çәki: 1)
50%  dәn çoxu.
60%  dәn çoxu.
75%  dәn çoxu.
80%  dәn çoxu.
90%  dәn çoxu.

BÖLMӘ: 0301
Ad

0301

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Aşağıdakı bәndlәrdәn hansı dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
mәhsulun (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyi.
mәhsulların qarşılıqlı әvәzolunması.
mәhsulların elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğu.
ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin edәn metroloci norma, qayda, tәlәb vә müddәalar.
mәhsulların kompleks standartlaşdırılması.
Sual: Dövlәt standartlaşdırmasının prespektiv planları hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
Prezident aparatı.
Milli Mәclis.
Nazirlәr kabineti.
standartlaşdırma üzrә Milli orqan.
dövlәt plan komitәsi.

Sual: Dövlәt standartlarının adları hansı dildә yazılmalıdır? (Çәki: 1)
milli vә rus.
milli.
milli, rus, vә ingilis.
milli vә ingilis.
milli, rus, ingilis vә alman.
Sual: Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt standartları hansı dildә yazılmalıdır? (Çәki: 1)
azәrbaycan vә ingilis.
azәrbaycan vә rus.
azәrbaycan, rus, ingilis.
azәrbaycan.
türk.

BÖLMӘ: 0302
Ad

0302

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiyi standartlar hansı standartlardır? (Çәki: 1)
dövlәtlәrarası.
regional.
hövzә.
beynәlxalq.
milli.

Sual: Dövlәt standartlarının işlәnib hazırlanması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: Aşağıda verilәn bәndlәrdәn hansı Dövlәt standartlaşdırmasının illik planına aid deyil? (Çәki: 1)
yeni dövlәt standartlarının işlәnib hazırlanması.
sәnaye mәhsullarının dövlәt attestasiyası.
standart vә texniki şәrtlәrin tәtbiqinә dövlәt nәzarәti.
xalq tәsәrrüfatının metroloci tәminatı üzrә tapşırıqlar.
elmi – tәdqiqat, tәjrübi – konstruktor vә eksperimental işlәrin aparılması.
Sual: Standartlara dövlәt nәzarәti zamanı neçә әsas prinsipә rәayәt olunmalıdır? (Çәki: 1)
2.
3.
4.
5.
10.
Sual: Mәmulatın (prosesin, hadisәnin) hәr hansı xassәsini xarakterizә edәn qiymәt nә adlanır? (Çәki: 1)
Parametr
Texniki şәrt
Texniki reqlament
Parametrik sıra
Texniki qarışıq

BÖLMӘ: 0303
Ad

0303

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Dövlәt standartlaşdıma sisteminin standartları kompleksindә “Texniki şәrtlәrin işlәnmәsi, razılaşdırılması, tәsdiqi vә qeydiyyatı”
hansı standartla müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
AZS 1.0 – 96.
AZS 1.2 – 96.
AZS 1.3 – 96.
AZS 1.4 – 96.
AZS 1.5 – 96.
Sual: Hansı standart müәssisә standartlarına aid ümumi müddәaları müәyyәn edir? (Çәki: 1)
AZS 1.0 – 96.
AZS 1.2  96.
AZS 1.3  96.
AZS 1.4  96.
AZS 1.6  96.
Sual: .Sahә standartlarının işlәnib hazırlanması, razılaşdırılması, tәsdiqi vә qeydiyatı qaydalarını müәyyәn edәn standart hansıdır?
(Çәki: 1)
AZS 1.0 – 96.
AZS 1.2 – 96.
AZJ 1.3 – 96.
AZS 1.4 – 96.
AZS 1.6 – 96.

BÖLMӘ: 0401

Ad

0401

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

0%

Sual: Әşyanın, hadisәnin vә anlayışın müәyyәn ardıcıllıqla düzülmәsi standartlaşdırmanın hansı üsuluna aiddir? (Çәki: 1)
unifikasiya.
tiplәşdirmә.
sistemlәşdirmә.
simplifikatlaşdırma.
aqreqatlaşdırma.
Sual: İSO/ BEK Rәhbәrlik 2 sәnәdi normativ sәnәdlәrin tәtbiqinin neçә üsulunu tövsiyә edir? (Çәki: 1)
2.
3.
4.
5.
7.

BÖLMӘ: 0402
Ad

0402

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Standartlaşdırma obyektlәrinin parametrlәrinin optimallaşdırılması üçün neçә funksiyadan istifadә olunur? (Çәki: 1)
2.
3.
4.
5.
7.
Sual: Aşağıdakı standartlardan hansı KSVS standartıdır? (Çәki: 1)
ГОСТ 14.201 – 83.
ГОСТ 3.015 – 76.
ГОСТ T 2.031 – 83.
ГОСТ 1.0 – 85.
ГОСТ 10169 – 77.
Sual: TSVS standartları neçәnci sinfә mәnsubdur? (Çәki: 1)
I.
II.
III.
XXIV.
XXV.
Sual: .İTHVS standartları neçә tәsnifat qrupuna bölünür? (Çәki: 1)
2.
5.
10.
14.
15.

BÖLMӘ: 0403

Ad

0403

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün standartlaşdırma mәhsulun bütün mәrhәlәlәrini, yәni layihәlәndirilmәsi,
istehsalı vә istismarı mәrhәlәlәrini әhatә etmәlidir. Bu standartlaşdırmanın hansı prinsipinә aiddir? (Çәki: 1)
sistemlilik.
komplekslilik.
dinamiklik.
qarşılıqlı uzlaşma.
üstün tutulma.
Sual: Hansı tәlәb üstün tutulan әdәdlәr sırası tәlәblәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
istehsalın vә istismarın tәlәblәrinә cavab verәn rasional dәrәcә sistemini tәmin etmәlidir.
әdәdlәrin artması vә azalması istiqamәtindә sonsuz olmalıdır.
sıranın hәr bir әdәdinin 10 dәfә artıq qiymәtini vә ya kәsr qiymәtini sırada ardıcıl yerlәşdirmәlidir.
sıranın bütün әdәdlәri yuvarlaqlaşdırılmalıdır.
sadә vә asan yadda qalan olmalıdır.
Sual: Hәndәsi silsilәlәr böyük praktiki әhәmiyyәti olan neçә mühüm xassәlәrә malikdir? (Çәki: 1)
2.
3.
5.
6.
7.

Sual: Üstün tutulan Renar sıralarından hansı әlavә sıradır? (Çәki: 1)
R 5.
R10.
R 20.
R 40.
R 80.

BÖLMӘ: 0501
Ad

0501

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Standartların neçә kateqoriyası var? (Çәki: 1)
4
5
6
7
8
Sual: Standart nәdir? (Çәki: 1)
Maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqan tәrәfindәn tәsdiq
edilәn kütlәvi istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsulların keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ
sәnәddir.
Maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqan tәrәfindәn tәsdiq
edilәn lakin kütlәvi istifadә üçün nәzәrә alınmayan mәhsulların keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn
normativ sәnәddir.
Maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqan tәrәfindәn tәsdiq

edilәn kütlәvi isstifadә üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsulların keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn hüquqi
sәnәddir.
Hüquqi şәxslәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqan tәrәfindәn tәsdiq
edilәn kütlәvi isstifadә üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsulların keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ
sәnәddir.
Maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış,mәcburi şәkildә verilәn normativ sәnәddir.
Sual: İSO tәşkilatı hansı ölkәdә yaradılmışdır? (Sürәt 21.11.2014 12:55:11) (Çәki: 1)
London
İngiltәrә
Paris
Almaniya
Amerika

BÖLMӘ: 0502
Ad

0502

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: .Silsilәnin vuruğu 1,06 olan sıra hansı sıradır? (Çәki: 1)
R 10.
R 20.
R 40.
R 80.
R 160.

Sual: .Üstün tutulan Renar sırasında neçә әdәd әsas sıra mövcuddur? (Çәki: 1)
3.
2.
4.
6.
10.
Sual: .İlk dәfә bizim ölkәdә qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçәnci ildә irәli sürülmüşdür? (Çәki: 1)
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
Sual: .Mәmulatların parametrik sıralarının standartlaşdırılması zamanı onun keyfiyyәtini tәyin edәn parametrlәr necә adlanır? (Çәki:
1)
baş parametrlәr.
baza parametrlәri.
keyfiyyәt parametrlәri.
әsas parametrlәr.
kömәkçi parametrlәr.
Sual: KSVS standartlarında mәmulatların vә texniki sәnәdlәrin işarәlәnmәsi strukturuna görә işçi tәşkilatın kodu necә işarәlәnir?
(Çәki: 1)
XX.
XXX.
XXXX.
XXXXX.
XXXXXX.
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1%

Sual: Qabaqlayan standartlaşdırma üçün qabaqlama dövrünün optimal qiymәti necә hesablanır? (Çәki: 1)
Tq_opt = tm – ts
Topt = E (Tq) + İ (Tq)
Tqopt = 1 – E (Tq)
Tqopt = [ E (Tq)  İ (Tq) ]max
Tqopt = [ E (Tq) + İ (Tq) ]max
Sual: Aşağıdakı әmsallardan hansı normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi zamanı әmәk tutumunun hesablamasına aid deyil? (Çәki: 1)
yenilik әmsalı.
tәsdiqin mürәkkәbliyi әmsalı.
informasiya tutumu әmsalı.
rәylәrin işlәnmәsi әmsalı.
standartlaşdırma obyektinin xırdalanma sәviyyәsi әmsalı.
Sual: Texniki sәnәdlәrә normalaşdırıjı nәzarәt hansı standart üzrә hәyata keçrilir? (Çәki: 1)
AZS 1.0 – 96.
ГОСТ 1.0 – 85.
ГОСТ 2.111 – 83.
ГОСТ 101 69 – 75.
ГОСТ 14.201 – 83.
Sual: Standartların tәlәblәrinin pozulması nәticәsindә insanların hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәli mәhsulun

satılmasına görә hansı sanksiya tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
satılmış malların 25%  i miqdarında cәrimә.
satılmış malların 50%  i miqdarında cәrimә.
satılmış malların 100%  i miqdarında cәrimә.
minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә.
minimum әmәk haqqının 20 misli miqdarında cәrimә.
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Sual: Aşağıdakılardan hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
Tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәri standartlaşdırma obyektinin tәhlükәsiz vәziyyәtini ancaq standartlaşdırma
müddәtindә tәyin etmәlidir.
Texniki tәlәblәr mәhsulun texniki göstәricilәri,onların qiymәtlәri,zәruri halda isә әsas hissәlәrә vә materiallara tәlәblәr verilir.
Qәbul qaydaları mәhsulun sertifikatlaşma göstәricilәrinin ,tәrkib hissәlәrinin,materialların oxşarlığına,onların tәmin edilmәsi
şәrtlәrinә tәlәblәr verilir.
Sınaq nәzarәti yyarım bölmәsindә sınaq vә nәzarәt metodlarına tәlәblәr verilir.
Tәhlükәsizlik vә Әtraf mühitin mühafizәsi yarımbölmәsindә qanunvericilik vә normativ aktlarla tәyin edilәn tәhlükәsizliyin vә
әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin olunmasına yönәldirlmiş tәlәblәr şәrh olunur.
Sual: Texniki tapşırığın hansı bәndindә”İşin mәzmunu”qrafası göstәrilmişdir? (Sürәt 21.11.2014 13:01:50) (Çәki: 1)
Işin mәrhәlәlәri vә onun yerinә yetirilmә müddәtlәri
Әsas mәnbәlәr
Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә
Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası

Yerinә yetirmә müddәti
Sual: Beynәlxalq vә Dövlәtlәrarası standartların Azәrbaycan Respublikası әrazisindә tanınması vә tәtbiq qaydaları nә vaxt tәsdiq
edilmişdir? (Sürәt 21.11.2014 13:02:06) (Çәki: 1)
22 noyabr 1988
22 noyabr 1990
22 dekabr 1989
22 oktyabr 1988
22 noyabr 1888
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Sual: Standartlaşdırmanın iqtisadi sәmәrәliliyi hesablanarkәn neçә metoddan istifadә olunur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
7
Sual: Buraxılması vә satılması qadağan olunmuş malların satılmasına görә hansı sanksiya tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
xәbәrdarlıq.
minimum әmәk haqqının 3 misli miqdarında cәrimә.
satılmış malların 25%  i miqdarında cәrimә.

satılmış malların 50%  i miqdarında cәrimә.
satılmış malların 100%  i miqdarında cәrimә.
Sual: Sanksiya barәdә sәrәncam almış tәsәrrüfat subyekti hansı müddәtdә sәrәncama әmәl etmәlidir? (Çәki: 1)
10 gün müddәtindә.
15 gün müddәtindә.
30 gün müddәtindә.
6 ay müddәtindә.
1 il müddәtindә.
Sual: .Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti mәblәğin neçә %  ni dövlәt büdcәsinә ödәyir? (Çәki: 1)
15%  ni.
30%  ni.
35%  ni.
50%  ni.
100%  ni.
Sual: İstehsalatın ekoloji göstәricilәrinә tәlәblәrin işlәnib hazırlanması hansı standartlarda nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
İSO 14000
İSO 15000
İSO 900
İSO 9000
İSO 1400
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Sual: Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlәrinә qoyulan tәlәblәrin ierarxiya sxemindә elementlәr neçә sәviyyәdәn ibarәtdir? (Çәki:
1)
2.
3.
4.
5.
10.
Sual: Kompleks standartlaşdırma proqramları neçә metodik prinsip әsasında hazırlanır? (Çәki: 1)
2.
3.
4.
5.
7.
Sual: Standartlaşdırma obyektlәrinin parametrlәrinin optimallaşdırılma metodları vә riyazi modellәr hansı standartla müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)
ГОСТ 1.0 – 68.
ГОСТ 1.171 – 73.
ГОСТ 2.175 – 83.
ГОСТ 15.102  73.
ГОСТ 18.101 – 82.
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Sual: Texniki şәrtlәr bölmәsinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çәki: 1)
kömәkçi parametrlәr
Texniki tәlәblәr
Komplektlilik
Qәbul qaydaları
Istismar üzrә göstәrişlәr
Sual: Milli uyğunluq nişanının ölçülәrini nәyә görә müәyyәn edirlәr? (Çәki: 1)
”H” baza ölçüsünә
“T” baza ölçüsünә
“X” baza ölçüsünә
“S” baza ölçüsünә
“Z” baza ölçüsünә
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Sual: Dövlәt standartlaşdırma sisteminin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsini nәzәrdә tutut.

Respublikada standartların tәtbiqi vә tәsdiqini nәzәrdә tutur.
Respublikada standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırmaya aid mәsәlәlәri hәll edir.
Respublikada qanunsuz malları müәyyәnlәşdirir.
Respublikadan kәnarda satılan mallara standart müәyyәn edir.
Sual: . Texniki şәrtlәrin hansı bölmәsindә standartlar proqressiv istehsal texnologiyasını tәtbiq etmәk vә buraxılan mәhsulun yüksәk
keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin etmәk mәqsәdilә yaradılır? (Çәki: 1)
Tipli texnoloji proseslәrin standartları
B) Sınaq metodların standartı
Qәbul qaydaları
Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları
Çeşidlәrin standartları
Sual: Dövlәt standartlaşdırma sisteminin növlәr müәyyәn etmәdiyi standartlar hansılardır? (Çәki: 1)
Konkret mәhsula aid olmayan standartlar,hәmçinin ümumtexniki vә tәşkilatimetodik standartlar
Konkret mәhsula aid olan standartlar,hәmçinin texniki şәrtlәrin standartı
Müxtәlif növ mәhsullara aid olan standartlar vә onların tәhlükәsizlik tәlәblәri
Müxtәlif növ mәhsula aid texniki şәrtlәrin standartı
Konkret mәhsula aid olmayan texniki şәrtlәrin standartı
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Sual: Texniki reqlament nәdir? (Çәki: 1)

1%

İstehsal proseslәri vә metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәd
Ölçü vasitәsi
regional standart
milli standart
Sual: Standartlaşdırma nәyi müәyyәn edir?(hansı fәaliyyәt növüdü) (Çәki: 1)
mәhsullar üçün norma, qayda vә xarakteristikaları
dövlәt nәzarәt orqanları
proseslәr üçün standartlar
kompleks standartlar
nümunә
Sual: Dövlәt standartları hansı mәhsullar üçün işlәnib hazırlanır? (Sürәt 21.11.2014 13:07:41) (Çәki: 1)
kütlәvi tәkrar istehsal vә istifadә perspektivinә malik olan mәhsullar üçün
müvәqqәti istehsal olunan
bütün növ mәhsullar üçün
yalnız strateji әhәmiyyәtli mәhsullar üçün
elm tutumlu mәhsullar üçün
Sual: Serifikatlaşdırma üzrә orqanın neçә tәşkilati struktura malikdir? (Sürәt 21.11.2014 13:07:52) (Çәki: 1)
8
5
4
7
6
Sual: Standartın hansı bölmәsi mәhsulun müxtәlif modifikasiyasına tәlәblәri göstәrir? (Sürәt 21.11.2014 13:07:55) (Çәki: 1)
Tәtbiq olunma sahәsi
Qәbul qaydaları
Texniki tәlәblәr

Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Daşınma,qablaşdırma bölmәsi
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Sual: Akkreditlәşdirilmiş laboratoriyaların işi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış
sınaq laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq
laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılması barәsindә sәnәdlәri özündә әks etdirәn sınaq
laboratoriyalarıdır.
Hәr hansı mәhsul növlәrinin sınağının aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә
standartlaşdıran rәsmi sәnәddir.
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә akkreditlәşmiş orqan vә sınaq laboratoriyaların fәaliyyәtinә nәzarәt necә adlanır? (Çәki: 1)
Müfәttiş nәzarәti
Ekspertauditor nәzarәri
Beynәlxalq nәzarәt
Milli nәzarәt
Ekspert nәzarәti

Sual: Мәhsulun sertifikatlaşmasını aparan sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara ümumi tәlәblәr hansı standartlarda qeyd edilmişdir?
(Çәki: 1)
EN 45011
EN 45015
EN 41011
EN 45105
EN 45015
Sual: AOnun açıqlaması hansı bәnddә qeyd olunub? (Çәki: 1)
İstehsalatın attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
Xidmәtlәrin attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
Proseslәrin attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
Xidmәt vә proseslәrin attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
Proseslәrin akkreditlәşdirmәsi üzrә attestasiya orqanı
Sual: Mәhsulun müxtәlif modifikasiyasına mәcburi tәlәblәrin yayılma sahәsini göstәrәn standart bölmәsi hansıdır? (Çәki: 1)
Tәtbiq olunma sahәsi
Qәbul qaydaları
Texniki tәlәblәr
Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Daşınma,qablaşdırma bölmәsi
Sual: Akkreditlәşmә üzrә orqanın ştatında rәhbәrdәn başqa kimlәr iştirak edir? (Çәki: 1)
12ekspertmühasib vә katib
23 ekspertmüdür,katib vә işçilәr
Ekspert vә işçilәr
Müdirin müavini vә işçilәr
Ekspert vә müdir
Sual: Qanunvericilikdә tәmzimlәnәn vә tәnzimlәnmәyәn sahәlәrdә fәailiyyәt göstәrәn akkreditlәşmә sistemi hansı ölkәdә geniş
tәtbiq olunur? (Çәki: 1)

Almaniyada
Rusiyada
Amerikada
İngiltәrәdә
Norveçdә
Sual: Akta hansı mәlumatlar әlavә olunur ? (Çәki: 1)
Yoxlama proqramı,uyğunsuzluqlar vә xәbәrdarlıqlar haqqında
Uyğunsuzluqlar haqqında
Xәbәrdarlıqlar, yoxlama proqramları haqqında
Uyğunsuzluqlar, xәbәrdarlıqlar haqqında
Yalnız xәbәrdarlıqlar haqqında
Sual: Akkreditlәşdirilmiş laboratoriyalar dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış
sınaq laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq
laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılması barәsindә sәnәdlәri özündә әks etdirәn sınaq
laboratoriyalarıdır.
Hәr hansı mәhsul növlәrinin sınağının aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә
standartlaşdıran rәsmi sәnәddir.
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Sual: .Serifikatlaşdırma latın sözü olub hansı mәnanı daşıyır? (Çәki: 1)
düzgün edilmişdir
düzgün qoyulmuşdur
düzgün seçilmişdir
düzgün qeyd edilmişdir
düzgün hala salınmışdır
Sual: .”Sertifikatlaşdırma”termini ilk dәfә hansı tәşkilat tәrәfindәn formalaşdırılmışdır? (Çәki: 1)
İSO
PLAKO
KASKO
DEVKO
NATO
Sual: Standartlaşdırma termini ilk dәfә neçәnci ildә “Standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşmәsi” sahәsindә termin vә
tәyinlәr sәnәdinә daxil edilmişdir? (Çәki: 1)
1982
1983
1985
1986
Sual: Uyğunluq nişanı nәdir? (Çәki: 1)
mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğunluğunu göstәrәn,sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun
verilәn vә tәtbiq edilәn,müәyyәn edilmiş qaydada müdafiә olunan nişandır.
mәhsulun müәyyәn edilmәmiş standarta vә ya sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn,müәyyәn
edilmiş qaydada müdafiә olunan nişandır.
mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğunluğunu göstәrәn,sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun
verilәn,lakin tәtbiq edilmәyәn nişandır.
mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğunluğunu göstәrәn lakin sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına

uyğun tәrtib edilmәmiş nişandır.
mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğunluğunu göstәrәn,akkreditlәşdirmә sisteminin qaydalarına uyğun
verilәn vә tәtbiq edilәn sәnәddir.
Sual: Akkreditlәşdirmә nәdir? (Çәki: 1)
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün tәlәb olunan sәnәddir.
Hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәti müvafiq plan şәklindә qeyd edәn rәsmi sәnәddir.
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir sәnәdi tәsdiq edәn fәaliyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
Sual: Keyfiyyәt sistemlәrinin serifikatlaşdırılması ilә mәşğul olan sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar üçün kriterlәr hansı standartlarda
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)
EN 45012
EN 45011
EN 45015
EN 42012
EN 42015
Sual: Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi metodları üçün әsas götürülәn tәlәblәr hansılardır? (Çәki: 1)
Dәqiq vә birmәnalı olmalı
Aydın vә әsaslandırılmış olmalı
Sәlist şәkildә yazılmalı vә әmәl edilmәlidir
Dәqiq vә әsaslandırılmış olmalı
Sәlist şәkildә yazılmalı vә birmәnalı olmalı
Sual: İlk dәfә hansı tәşkilat tәrәfindәn”Sertifikatlaşdırma”termini formalaşdırılmışdır? (Sürәt 05.12.2014 13:45:38) (Çәki: 1)
İSO
PLAKO
KASKO
DEVKO

NATO
Sual: İstehsalçı hansı orqandan lisenziya alaraq mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququnu qazanır (Sürәt 05.12.2014
13:46:05) (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
Azәrdövlәtstandart
Sual: Әtraf mühitin mühafizәsi dedikdә nә başa düşülür? (Sürәt 05.12.2014 13:47:14) (Çәki: 1)
Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin mәnfi tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin xarici proseslәrin tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin hava şәraitinin tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin müsbәt tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin insan tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
Sual: Sertifikatlaşmaya 1982ci ildә verilmiş tәrifdәn fәrqli olaraq “Uyğunluq sertifikatı” mәvhumuna bir neçә ciddi dәyişiklәr.Bunlar
hansılardır? (Sürәt 05.12.2014 13:47:35) (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә
aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat dövlәt nәzarәti
altında aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
sertifikatlaşdırma indi hәr üç tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә
aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә
aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi yalnız müvafiq çәrçivә daxilindә aparılır.
sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin vә Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun
qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.

BÖLMӘ: 1003

Ad

1003

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

0%

Sual: Ekspertauditor hansı şәxslәrә deyilir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә hüquq almış şәxsdir.
Sertifikatlaşdırma sahәsindә yalnız bir növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә hüquq almış şәxsdir.
Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş şәxsdir.
Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün lazım olan şәxsdir.
Sertifikatlaşdırma vә digәr sahәlәrdә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә hüquq almış şәxsdir.
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Sual: .Könüllü sertifikatlaşdırılma nәyә deyilir? (Çәki: 1)
Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә könüllülük әsasında verilәn
sertifikatlaşdırmadır.
Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә mәcburi şәkildә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
Istehsalçının hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü olmadan könüllülük әsasında verilәn sertifikatlaşdırmadır.

Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә lazım gәlәrsә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
Sual: Mәcburi sertifikatlaşdırma necә izah olunur? (Çәki: 1)
Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә
uyğunluğunun tәsdiqidir.
Proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğunluğunun tәsdiqidir.
Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun tәsdiqidir.
Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun müvafiq
orqanlar tәrәfindәn tәsdiqidir.
Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin bәzi dövlәt strukturlarının
tәlәblәrinә uyğunluğunun tәsdiqidir.
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Sual: .Uyğunluq sertifikatlaşdırılması nәdir? (Çәki: 1)
Lazımi tәrzdә eynilәşdirilmiş mәhsulun,prosesin vә xidmәtin konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğun olduğuna
zәmanәtin üçüncü tәrәfin inamlı sübut etmәsidir.
Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә
uyğunluğun tәsdiqidir.
Lazımi tәrzdә eynilәşdirilmiş mәhsulun,prosesin vә xidmәtin müvafiq orqanın tәlәblәrinә uyğun olmasının tәsdiqidir.
Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin könüllü tәlәblәrinә
uyğunluğun tәsdiqidir.

Sual: Sertifikatlaşdırma sistemi nәdir? (Çәki: 1)
Uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmaq üçün xüsusi üsullarla vә idarәetmә qaydalarına malik sistemdir.
Mәcburi sertifikatlaşdırma aparmaq xüsusi üsullarla vә idarәetmә qaydalarına malik sistemdir.
Könüllülük sertifikatlaşdırması aparmaq üçün xüsusi üsullarla vә idarәetmә qaydalarına malik sistemdir.
Sertifikatlaşdırılma aparmaq üçün xüsusi üsullarla vә idarәetmә qaydalarına malik sistemdir.
Uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmaq üçün xüsusi üsullarla vә idarәetmә qaydalarına malik sistemdir.
Sual: Uyğunluq sertifikatlaşmasını aparan orqan nece adlanır? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Akkreditlәşdirmә üzrә orqan
Xüsusi sәlahiyyәt üzrә orqan
Xüsusi tәşkilati sistem üzrә orqan
Akkreditlәşdirmә üzrә tәşkilati orqan
Sual: AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi neçәnci ildә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1993
1995
1994
1998
1996
Sual: Qanunvericiliklә tәnzimlәnәn sertifikatlaşdırma başqa cür nece adlanır? (Çәki: 1)
Mәcburi
Konüllü
Uyğunluq
Vacib
Qanuni
Sual: Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Mәmulatların nümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә onların sınağından ibarәtdir.

Mәhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilә qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.
Xammal vә materialların növünün vә hansı tәyinata aid olduğundan ibarәtdir.
Xammal vә materialın idenfikatlaşdırılmasından vә tәyinatından ibarәtdir.
Mәmulatın uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilә qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.
Sual: Sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi mәrhәlәsi hansı bәnddә düzgün göstәrilmişdir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşma üzrә orqanın seçilmәsi;sifarişin verilmәsi;sifarişin baxılması;sifariş üzrә qәrar
Standartlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi;sifarişin verilmәsi;sifarişin baxılması;sifariş üzrә qәrar
Sertifikatlaşma üzrә orqanın seçilmәsi;sifarişin verilmәsi;sifarişin seçilmәsi;sifarişә baxılması; sifariş üzrә qәrar
Sertifikatlaşma üzrә orqanın seçilmәsi;sifarişin tәsdiqi;sifarişin tәtbiq edilmәsi;sifarişin baxılması;sifariş üzrә qәrar
Sual: Müfәttiş nәzarәtinin mürәkkәblik vә ciddilik dәrәcәsi nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
Mәhsulun potensial tәhlükәliliyindәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
sisteminin olması vә digәr faktorlardan asılıdır.
Mәhsulun tәrkibindәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması vә
digәr faktorlardan asılıdır.
Mәhsulun potensial tәhlükәliliyindәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış tarixindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
sisteminin olması vә digәr faktorlardan asılıdır.
Mәhsulun görünüşündәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması
vә digәr faktorlardan asılıdır.
Mәhsulun potensial tәhlükәliliyindәn,istehsalatın qeyri stabil keçmәsindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin
edilmәsi sisteminin olması vә digәr faktorlardan asılıdır
Sual: Sınaq nәticәlәrinә görә tәrtib olunmuş protokolların nüsxәlәri hara göndәrilir? (Çәki: 1)
1ci nüsxә sertifikatlaşdırma üzrә orqana,2ci nüsxә sifarişçiyә
1ci nüsxә sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqana,2ci nüsxә sifarişçiyә
1ci nüsxә sertifikatlaşdırma üzrә şuraya,2ci nüsxә sifarişçiyә
1ci nüsxә Azәrdövlәtstandarta,2ci nüsxә sifarişçiyә
1ci nüsxә istehsalçıya,2ci nüsxә sifarişçiyә
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Sual: .Keyfiyyәt sistemlәri vә istehsalatın sertifikatlaşdırılma sistemi Dövlәt Reyesterindә qeydiyyatdan keçmәlidir.Bu sistem qısaca
olaraq necә adlanır? (Çәki: 1)
Keyfiyyәt sisteminin qeydiyyatı
Keyfiyyәt sisteminin adlandırılması
Keyfiyyәt sisteminin nömrәlәnmәsi
Keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi
Keyfiyyәt sisteminin tәsdiqi
Sual: Mәhsulun serifikatlaşdırılması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
7
5
6
3
2
Sual: Milli Sertifikatlaşdırma sisteminә görә Milli uyğunluq nişanının neçә forması var? (Çәki: 1)
2
3
4
6
5

Sual: Uyğunluq nişanının mәhsulda,qablamada vә sәnәdlәrdә nişanlanma yerini hansı müәssә tәyin edir? (Çәki: 1)
Müәssә özü
Uyğunluq nişanını tәsdiq edәn orqan
Uyğunluq nişanını göndәrәn orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sual: Mәhsul üçün mәmulatların nümunәlәrinin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә onların sınağından ibarәt olan mәrhәlә hansıdır?
(Çәki: 1)
Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi nәticәlәrinin tәhlili
Sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın verilmәsi
Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Sertifikatlaşdırma obyektinә müfәttiş nәzarәt
Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
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Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә işlәri hansı orqan tәşkil edir? (Çәki: 1)
Azәrdövlәtstandart
Akkreditlәşdirmә üzrә orqan
Standartlaşdırma üzrә orqan
Akkreditlәşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanları
Sınaq laboratoriyaları üzrә akkreditlәşdirmә orqanı

Sual: Tәhlükәsizlik sahәsindә xüsusi tәlәblәrin qoyulduğu mәhsul növlәrinә sertifikat hansı hallarda verilir? (Çәki: 1)
Onların tәhlükәsizliyini vә digәr spesifik keyfiyyәtini tәsdiq edәn gigiyenik,fitosanitar vә digәr xüsusi sertifikatlar olduğu zaman
Onların keyfiyyәtini tәsdiq edәn gigiyenik,fitosanitar vә digәr xüsusi sertifikatlar olduğu zaman
Onların tәhlükәsizliyini vә digәr spesifik keyfiyyәtini tәsdiq edәn gigiyenik,fitosanitar vә digәr xüsusi sәnәdlәr olduğu zaman
Onların tәhlükәsizliyini vә digәr spesifik keyfiyyәtini tәsdiq edәn mikrobioloji vә digәr xüsusi sertifikatlar olduğu zaman
Onların tәhlükәsizliyini tәsdiq edәn gigiyenik,fitosanitar vә digәr xüsusi sertifikatlar olduğu zaman
Sual: Korrektәetmә tәdbirlәri hansı hallarda hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Mәhsulun qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun pozulması zamanı
Mәhsulun keyfiyyәt tәlәblәrinin pozulması zamanı
Mәhsulun qoyulmuş keyfiyyәt tәlәblәrinә uyğunluğunun pozulması zamanı
Mәhsulun qoyulmuş sertifikat tәlәblәrә uyğunluğunun pozulması zamanı
Mәhsulun normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun pozulması zamanı
Sual: Verilmiş sertifikatların vә uyğunluq nişanlarının fәaliyyәtinin dayandırılması vә ya lәğv edilmәsi işlәrinә nәzarәti hansı orqan
hәyata keçirir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Azәrdövlәtstandart
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә şura
Elmi metodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
Sual: Buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt üçün keçirilәn sınaqlar hansı standartlaşdırma növünә aiddir? (Çәki: 1)
Sınaq metodların standartı
Çeşidlәrin standartı
Istismar vә tәmir qaydaları standartları
Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları
Ölçü cihazlarının vә ölçülәrin yoxlanma metodları vә vasitәlәri üçün standartlar
Sual: Mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini tәyin edәn standart növü hansıdır? (Çәki: 1)

Çeşidlәrin standartı
Sınaq metodların standartı
Istismar vә tәmir qaydaları standartları
Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları
Ölçü cihazlarının vә ölçülәrin yoxlanma metodları vә vasitәlәri üçün standartlar
Sual: Buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt üçün keçirilәn sınaqlar hansı standartlaşdırma növünә aiddir? (Çәki: 1)
Sınaq metodların standartı
Çeşidlәrin standartı
Istismar vә tәmir qaydaları standartları
Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları
Ölçü cihazlarının vә ölçülәrin yoxlanma metodları vә vasitәlәri üçün standartlar
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Sual: Sertifikatlaşdırma sxemi nәdir? (Çәki: 1)
Uyğunluq sertifikatlaşdırılması keçirilәn zaman üçüncü tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır.
Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasının tәsdiqi zamanı üçüncü tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır.
Uyğunluq sertifikatlaşdırılması keçirilәn zaman ikinci tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır.
Könüllü sertifikatlaşdırılması keçirilәn zaman üçüncü tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır.
Könüllü sertifikatlaşdırılmasının tәsdiqi zamanı üçüncü tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır.
Sual: Sertifikatlaşdırma qaydaları necә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)

Oxşar mәhsulun istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,beynәlxalq sistemlәrin vә sazişlәrin tәlәblәrini nәzәrә almaqla
Oxşar mәhsulun istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,milli sazişlәrin tәlәblәrini nәzәrә almaqla
Oxşar mәhsulun istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,beynәlxalq sistemlәrin vә sazişlәrin tәlәblәrini nәzәrә almadan
Oxşar mәhsulun istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,beynәlxalq sistemlәrin vә sazişlәrin tәlәblәrini tәsdiq etmәklә
Müxtәlif mәhsulların istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,beynәlxalq sistemlәrin vә sazişlәrin tәlәblәrini nәzәrә almaqla
Sual: Әgәr korretәedici tәdbirlәr müsbәt nәticәlәr vermişdirsә... (Çәki: 1)
Onda sertifikatlaşdırma üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatı başqa cür nişanlasın.
Onda sertifikatlaşdırma üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatı qeydiyyata alsın.
Onda sertifikatlaşdırma üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatın istehsalını dayandırsın.
Onda sertifikatlaşdırma üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatın istehsalını hәyata keçirsin.
Onda akkreditlәşdirmә üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatı başqa cür nişanlasın.
Sual: Sertifikatlaşdırma prosesinin әsas mәrhәlәlәri nәdәn asılı olaraq dәyişir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırmanın növündәn vә obyektindәn asılı olmayaraq dәyişir.
Sertifikatlaşdırmanın növündәn vә obyektindәn asılı olaraq dәyişir.
Sertifikatlaşdırmanın növündәn vә tәyinatından asılı olmayaraq dәyişir.
Sertifikatlaşdırmanın tәsnifatından vә tәyinatından asılı olaraq dәyişir.
Sertifikatlaşdırmanın tәsnifatından vә tәyinatından asılı olaraq dәyişir.
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Sual: .Bunlardan hansı AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin tәşkilati strukturuna daxil deyil? (Çәki: 1)

Kәmiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırılması vә istehsalatın attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmәmiş orqanlar
Sertifikatlaşdırma üzrә Milli orqan
Oxşar mәhsulun sertifikatlaşması üzrә akreditlәşdirilmiş orqan
Akreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyaları
Mәhsulun istehsalçıları vә tәdarükçülәri
Sual: ”Keyfiyyәt sisteminin qeydiyyatı” çәrçivәsindә hansı әmәliyyatlat hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşmış keyfiyyәt sistemlәrinә vә istehsalata müfәttiş nәzarәti
Keyfiyyәt sistemlәrinin serifikatlaşması sahәsindә beynәlxalq nәzarәt
Sertifikatlaşmış keyfiyyәt sistemlәrinә vә istehsalata dövlәt nәzarәti
Sertifikatlaşmış keyfiyyәt sistemlәrinә nәzarәt edilmәsi haqqında әmәkdaşlıq
Keyfiyyәt sistemlәrinin serifikatlaşması sahәsindә müfәttiş nәzarәti
Sual: .Attestasiyanın mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
İşçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşә hazırlığını müәyyәnlәşdirmәk
İşçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşә hazırlığını tәsdiq etmәk
İşçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşә hazırlığına göndәrmәk
İşçinin tutduğu vәzifәyә vә aldığı mәvacibә uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşә hazırlığını müәyyәnlәşdirmәk
İşçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq
Sual: .Mütәxәssislәrin sәriştәliyi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Mütәxәssisin praktik bilik vә bacarığının olması
İşçinin müvafiq sahәyә uyğun tәcrübi bacarığının olması
Personalın konkret bilik vә bacarığının olması
Mütәxәssisin müvafiq sahәyә uyğun bacarığının olması
İşçi personal heyәtinin praktiki biliyә malik olması
Sual: Әmtәә mallarının sertifikatlaşdırılması zamanı yoxlanılan xarakteristikaları hansı kriterlәr nәzәrә almaqla seçilir? (Çәki: 1)
Bu xarakteristikalar mәhsulların idenfikasiyasını aparmağa imkan vermәli,hәmin mәhsulun normativ sәnәdlәrindә verilmiş
tәhlükәsizlik,ekoloji normaları tam vә dәqiq tәsdiqlәmәlidir.

Bu xarakteristikalar mәhsulların sırf hansı tәsnifat qrupuna aid olmağını müәyyәn etmәyә imkan vermәlidir
Bu xarakteristikalar mәhsulların standartlarda müәyyәn edilmiş normativ sәnәdlәrә uyğun olaraq tәhlükәsiz olmalıdır.
Bu xarakteristikalar mәhsulların qanunverici aktların digәr tәlәblәrinә cavab vermәyә kömәk etmәlidir.
Bu xarakteristikalar mәhsulların keyfiyyәtinә tam tәminat vermәlidir.
Sual: Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında qәrb ölkәlәrinin “daxili sәbәblәr”i hansıdır? (Çәki: 1)
İstehlakçı tәlәbәnin tam ödәnilmәsi;mәhsulların vә işlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması;xәrclәrin azaldılması vә s.
Istehsalçı tәrәfindәn aparılan auditor yoxlamaların ixtisar edilmәsi;keyfiyyәt haqqında informasiyaya sahib olmaq vә s
İstehsalçı tәrәfindәn keyfiyyәt xәrclәrinin miqdarını artırmaq vә auditor yoxlamalarının balanslaşdırılması vә s.
İstehlakçı tәlәbәnin tam ödәnilmәsi,auditor yoxlamalarını balanslaşdırılması vә s.
İstehsalçının tәlәbi ilә keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması,auditor yoxlamalarının aparılması vә s.
Sual: ASL nәdir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın tәşkilati strukturu
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın tәşkilati strukturu
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şuranın tәşkilati strukturu
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanın tәşkilati strukturu
Sertifikatlaşdırma üzrә tәşkilatın strukturu
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqan hansı baza әsasında yaradılır? (Çәki: 1)
Hüquqi şәxs statusuna malik olan vә üçüncü tәrәf adlanan,yәni istehsalçıdan vә istehlakçıdan asılı olmayan tәşkilatların
bazasında yaradılır.
Mülki şәxs statusuna malik olan vә üçüncü tәrәf adlanan,yәni istehsalçıdan vә istehlakçıdan asılı olmayan tәşkilatların
bazasında yaradılır.
Hüquqi şәxs statusuna malik olan,istehsalçı vә istehlakçını әlaqәlәndirәn tәşkilatların bazasında yaradılır.
Hüquqi şәxs statusuna malik olan vә üçüncü tәrәf adlanan,yәni istehsalçıdan vә istehlakçıdan asılı olmayan dövlәt tәşkilatların
bazasında yaradılır.
Hüquqi şәxs statusuna malik olan vә üçüncü tәrәf adlanan,yәni istehsalçıdan vә istehlakçıdan asılı olan tәşkilatların bazasında
yaradılır.
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Sual: Personalın könüllü sertifikatlaşdırılmasının aparılmasında mәqsәd nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Bu vә ya digәr fәaliyyәt sahәlәrinin mütәxәsislәrinin onların işinә qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirmәk.
Bu vә ya digәr fәaliyyәt sahәlәrinin mütәxәsislәrinin peşәkarlığını tәyin etmәk.
Bu vә ya digәr fәaliyyәt sahәlәrinin mütәxәsislәrinin hәyat sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәk.
Bu vә ya digәr fәaliyyәt sahәlәrindә mütәxәsis olmaq istiyәn şәxslәrә şәrait yaratmaq.
Bu vә ya digәr fәaliyyәt sahәlәrinin mütәxәsislәrinin onların işinә qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunu tәsdiq etmәk.
Sual: Keyfiyyәtә nәzarәtin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün
tәhlükә törәdә bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli
mәhsul istehsalına vә idxalına şәrait yaradılmasıdır.
Qanunla müәyyәnlәşdirilmәmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün
tәhlükә törәdә bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli
mәhsul istehsalına vә idxalına şәrait yaradılmasıdır.
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün
tәhlükә törәdә bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli
mәhsul istehsalına şәrait yaradılmasıdır.
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün
tәhlükә törәdә bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli
mәhsul idxalına şәrait yaradılmasıdır.
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün
tәhlükә törәtmәyәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışını çoxaltmaqdan,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul
istehsalına vә idxalına şәrait yaradılmasıdır.

Sual: Mәhsulların keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi sahәsindә dövlәt nәzarәtini hansı orqan hәyata keçirir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Dövlәt reyistr komitәsi
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Sual: Beynәlxalq vә regional sertifikatlaşdırma sistemlәrinә qoşulma haqqında qәrar qәbul edilmәsi vә nәticәlәrinin qarşılıqlı
tanınması haqqında sazişlәr bağlanması hansı orqanın sәlahiyyәtlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
Dövlәt idarәetmә orqanı
Dövlәt qanunvericilik orqanı
Dövlәt tәşkilati orqan
Dövlәt struktur orqanı
Dövlәt idarә orqanı
Sual: Professional sәriştәlik hansı xüsusiyyәtlәri tәlәb edir? (Çәki: 1)
Mәhsulların(xidmәt vә obyektlәrin) layihәlәndirilmәsi vә istehsalatın müxtәlif aspektlәri
Analoqların kәmiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrini
Istehsalçıların tәlәblәrini
Mәhsulun saxlanma xarakterini vә gigiyenik şәraitini
Elmitәtqiqat işlәrindә әks olunmuş mәhsulun keyfiyyәt xarakterini

Sual: Sınaq laboratoriyalarına qoyulan әsas tәlәblәrdәn hansı düzgün göstәrilmәmişdir? (Çәki: 1)
Qeyrimüәyyәnlik
Müstәqillik
Qәrәrsizlik
Toxunulmazlıq
Texniki sәriştәlilik
Sual: Sınaq laboratoriyalarına qoyulan әsas tәlәblәrin funksiyası hansı bәnddә düzgün qeyd edilmәyib? (Çәki: 1)
ToxunulmazlıqSınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınaq nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı nәticәlәri özünün
müәyyәn etdiyi tarixdә açıqlaya bilәr.
Müstәqilliküçüncü tәrәf statusu ilә tәyin edilir.
Qәrәrsizliksınaqların aparılması,onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokolların tәrtib olunması
zamanıyerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı,düzgünlüyü,obyektivliyi ilә ifadә edilir.
Texniki sәriştәlikmüvafiq tәşkilati vә idarәetmә strukturunun,yüksәk peşә hazırlıqlı personalın,sınaqlar üçün bina vә
avadanlığın,sınaq metodlarına vә prosedurlar normativ sәnәdlәrin olması ilә xarakterizә olunur.
ToxunulmazlıqSınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınaq nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
kommersiya,maliyyә,inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar.
Sual: Sertifkatlaşdırılan mәhsulun standartı ümümi halda nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Terminlәr ve tәyinlәr;tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәblәr;son mәhsulun stabilliyinә tәlәblәr;sınaq
metodlarına tәlәblәr;mәhsulun uyğunluq nişanlanmasına tәlәblәr
Terminlәr ve tәyinlәr;tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәbler;son mәhsulun stabilliyinә tәlәblәr;sınaq
metodlarına tәlәblәr
Tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәblәr;son mәhsulun stabilliyinә tәlәblәr;sınaq metodlarına tәlәblәr;mәhsulun
uyğunluq nişanlanmasına tәlәblәr
Terminlәr ve tәyinlәr;tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәblәr;sınaq metodlarına tәlәblәr;mәhsulun uyğunluq
nişanlanmasına tәlәblәr
Terminlәr ve tәyinlәr;tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәblәr;son mәhsulun stabilliyinә tәlәblәr;mәhsulun
uyğunluq nişanlanmasına tәlәblәr

Sual: Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında qәrb ölkәlәrinin “daxili sәbәblәr”i hansıdır? (Çәki: 1)
İstehlakçı tәlәbәnin tam ödәnilmәsi;mәhsulların vә işlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması;xәrclәrin azaldılması vә s
Istehsalçı tәrәfindәn aparılan auditor yoxlamaların ixtisar edilmәsi;keyfiyyәt haqqında informasiyaya sahib olmaq vә s
İstehsalçı tәrәfindәn keyfiyyәt xәrclәrinin miqdarını artırmaq vә auditor yoxlamalarının balanslaşdırılması vә s.
İstehlakçı tәlәbәnin tam ödәnilmәsi,auditor yoxlamalarını balanslaşdırılması vә s
İstehsalçının tәlәbi ilә keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması,auditor yoxlamalarının aparılması vә s.
Sual: Qeydiyyat nәdir? (Çәki: 1)
Ölkәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma üzrә qaydalara,dövlәt standartlarına hәmçinin beynәlxalq vә avropa qaydalarına
vә prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
Ölkәdә olan qanunvericiliyә,akkreditlәşdirmә üzrә qaydalara,dövlәt standartlarına hәmçinin beynәlxalq vә avropa qaydalarına
vә prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
Ölkәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma üzrә qaydalara yalnız dövlәt standartlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
Ölkәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma üzrә qaydalara,dövlәt standartlarına hәmçinin beynәlxalq vә avropa qaydalarına
vә prosedurlarına uyğun akkreditlәşdirmә sistemidir.
Beynәlxalq vә avropa qaydalarına vә prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
Sual: Sınaqların müsbәt nәticәlәri zamanı sertifikatlaşma üzrә orqan nә edir? (Çәki: 1)
Uyğunluq sertifikatını tәrtib edir,onu qeydiyyatdan keçirir vә uyğunluq nişanının tәtbiq olunmasına hüquq verәn lisenziya ilә
birlikdә sifarişçiyә verir.
Uyğunluq sertifikatını tәrtib edir vә alıcıya verir
Uyğunluq sertifikatını tәrtib etmәdәn sifarişçiyә verir
Uyğunluq sertifikatını tәrtib edir vә lisenziyasız sifarişçiyә tәqdim edir
Uyğunluq sertifikatını tәrtib edilmәmiş lisenziya sifarişçiyә verilir.
Sual: Bunlardan hansı Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın әsas funksiyalarına aid deyil? (Çәki: 1)
Müxtәlif mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemlәrini işlәyir vә onları tәsdiqlәnmә üçün hazırlayır.
Qüvvәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma sisteminin tәlәblәrinә vә Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq
sertifikatlaşdırma prosedurunu tәyin edir.
Standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin layihәlәrinә baxır vә onları razılaşdırır.
Hәmcins mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemlәrini dövlәt qeydiyyatı üçün Azәrdövlәtstandarta tәqdim edir
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vә sınaq laboratoriyalarının uçotunu aparır.

Sual: Verilmiş mülahizәlәrdәn hansı yalnışdır? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma sistemindә müxtәlif mәhsulların istehsal xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla sertifikatlaşdırma qaydaları
müәyyәnlәşdirilir.
Azәrbaycan Respublikasında Milli Sertifikatlaşdırma sisteminin rәsmi diliAzәrbaycan dilidir.
Bütün sәnәdlәr azәrbaycan dilindә tәrtb olunur.
Sifarişçinin arzusu ilә sәnәdlәrin nüsxәlәri istәnilәn dildә verilә bilәr.
AZS Milli Sertifikatlaşdırma sistemindә sistemin fәaliyyәti haqqında informasiyadan sәrbәst istifadә etmәsi nәzәrdә tutulur.
Sual: Sınaq laboratoriyalarına qoyulan әsas tәlәblәrin funksiyası hansı bәnddә düzgün qeyd edilmәyib? (Çәki: 1)
ToxunulmazlıqSınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınaq nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı nәticәlәri özünün
müәyyәn etdiyi tarixdә açıqlaya bilәr.
ToxunulmazlıqSınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınaq nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
kommersiya,maliyyә,inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar
Müstәqilliküçüncü tәrәf statusu ilә tәyin edilir.
Texniki sәriştәlikmüvafiq tәşkilati vә idarәetmә strukturunun,yüksәk peşә hazırlıqlı personalın,sınaqlar üçün bina vә
avadanlığın,sınaq metodlarına vә prosedurlar normativ sәnәdlәrin olması ilә xarakterizә olunur.
Qәrәrsizliksınaqların aparılması,onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokolların tәrtib olunması
zamanıyerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı,düzgünlüyü,obyektivliyi ilә ifadә edilir.
Sual: Әlavә göstәrişlәr mәrhәlәsindә tәlәblәrin göstәrilmәsini kim irәli sürmüşdür? (Çәki: 1)
Sifarişçi yaxud icraçı
Sifarişçi
İcraçı
Standartlaşdırma üzrә orqan
Istehsalçı tәşkilat

BÖLMӘ: 1403
Ad

1403

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

0%

Sual: İstehsalatın qiymәtlәndirilmısi prosesi necә aparılır? (Çәki: 1)
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin
sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş akkredirlәşdirmә sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş standartlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın akkreditlәşdirillәşdirilmәsi yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.

BÖLMӘ: 1301
Ad

1301

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Uyğunluq nişanının mәhsulda,qablaşdırmada vә sәnәdlәrdә yerini kim müәyyәn edir? (Çәki: 1)
Müәssisә özü
Sifarişçi tәşkilat
Standartlaşdırma idarәsi
Dövlәt idarәetmә orqanı

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sual: Baza ölçüsü “H”nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)
4mm az olmamalıdır
5mm az olmamalıdır
4mm çox olmamalıdır
5mm çox olmamalıdır
3mm olmalıdır
Sual: Sertifikatlaşdırma sınaqlarının mәnfi nәticәlәri zamanı sertifikat üzrә orqan sifarişçiyә nece cavab göndәrir? (Çәki: 1)
Sifarişçiyә Sertifikatlaşdırma verilmәsindәn imtina edilmәsinin sәbәbini göstәrmәklә
Sifarişçiyә cavab verilmir
Sifarişçi orqana gәlmәklә oyrәnir
Sifarişçi sәbәblә maraqlanmır
Sifarişçiyә mәlumat verilir
Sual: Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi bölmәsindә nә göstәrilir? (Çәki: 1)
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
tәhlükәsizlik texnikası vә nümunәvi maddәlәr
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
nizamnamә vәsaiti vә әlavә peşә hazırlığı
әlavә peşә hazırlığı vә tәhlükәsizlik texnikası
Sual: Ölçmә avadanlıqları bölmәsinı aiddir? (Çәki: 1)
Avadanlıqların qeydiyyatı vә uçotu
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
nizamnamә vәsaiti vә әlavә peşә hazırlığı
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
tәhlükәsizlik texnikası vә nümunәvi maddәlәr

Sual: Sınaq vә tәhlil metodları bölmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
avandanlıqların inventar siyahısı
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası

BÖLMӘ: 1101
Ad

1101

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә neçә vaxt müddәtindә cavab vermәlidir? (Çәki: 1)
1 ay
6 ay
3 ay
1 il
15 gün
Sual: Sertifikatlaşdırmada işlәrin gedişi zamanı nümunәlәrin bütün hәrәkәtlәri necә tәsdiqlәnir? (Çәki: 1)
Mәsul şәxsin imzası ilә
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın möhürü ilә
Sifarişçinin imzası ilә
Istehsalçı tәşkilatın möhürü ilә
İstehlakçıların yekun rәyi ilә

Sual: Sifarişçi tәşkilatın vә onun keyfiyyәt xidmәtlәrinin struktur sxemlәri hansı sәnәdlәrә daxildir? (Çәki: 1)
ilkin sәnәdlәr komplektinә
Sәnәdlәr komplektinә
Standartlaşdırma üzrә sәnәdlәrә
Sifarişçiyә verilәn aktlardan
Sınaq laboratoriyalarında nәticәlәrin aktından
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәrәfindәn tәsdiqlәnәn proqram hansıdır? (Çәki: 1)
Yoxlama proqramı
Sınaq proqramları
Akkreditasiya üzrә proqram
Sertifikatlaşdırma üzrә proqram
Akkreditlәşmiş proqram
Sual: Sifarişçi tәşkilatın vә onun keyfiyyәt xidmәtlәrinin struktur sxemlәri hansı sәnәdlәrә daxildir? (Çәki: 1)
ilkin sәnәdlәr komplektinә
Sәnәdlәr komplektinә
Standartlaşdırma üzrә sәnәdlәrә
Sifarişçiyә verilәn aktlardan
Sınaq laboratoriyalarında nәticәlәrin aktından
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәrәfindәn tәsdiqlәnәn proqram hansıdır? (Çәki: 1)
Yoxlama proqramı
Sınaq proqramları
Akkreditasiya üzrә proqram
Sertifikatlaşdırma üzrә proqram
Akkreditlәşmiş proqram

BÖLMӘ: 0802
Ad

0802

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ölçmә vasitәlәri uyğunluq serifikatı alana qәdәr hansı tәlәbi yerinә yetirmәlidir? (Çәki: 1)
Dövlәt metroloji nәzarәtindәn keçmәlidirlәr.
Normativ sәnәdә uyğunluğunu tәsdiqlәtmәlidirlәr.
Sertifikatlaşdırma idarәsinә müraciәt etmәlidirlәr.
Sertifikatlaşdırma idarәsindә tәsdiq etmәlidirlәr.
Müvafiq orqanlara müraciәt etmәlidirlәr.
Sual: Dövlәt reyestrlәrinin aparılması Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә
aiddir? (Çәki: 1)
fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
Sual: Metrologiya sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn orqan sadalanlardan hansıdır? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Dövlәt reyistr komitәsi
Sual: Azәrbaycan Respublikasında dövlәt standartlaşdırma sistemi üzrә işlәr hansı mәnbәlәr hesabına miliyyәlәşdirilir? (Sürәt

21.11.2014 13:09:57) (Çәki: 1)
büdcә vәsaiti, standartlaşdırma xidmәtindәn әldә edilәn vәsait vә s.
yalnız könüllü ianә vә ayrılmalar
yalnız tәtbiq edilәn sanksiyalardan müәyyәn hissәlәr
yalnız normativ xәrclәr yönәldilәn vәsait
normativ tәminat üçün nәzәrdә tutulan vәsait
Sual: Dövlәt reyestrlәrinin aparılması Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә
aiddir? (Sürәt 21.11.2014 13:10:24) (Çәki: 1)
fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
Sual: Hansı yanlışdır? (Sürәt 21.11.2014 13:10:32) (Çәki: 1)
Tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәri standartlaşdırma obyektinin tәhlükәsiz vәziyyәtini ancaq standartlaşdırma
müddәtindә tәyin etmәlidir.
Texniki tәlәblәr mәhsulun texniki göstәricilәri,onların qiymәtlәri,zәruri halda isә әsas hissәlәrә vә materiallara tәlәblәr verilir.
Qәbul qaydaları mәhsulun sertifikatlaşma göstәricilәrinin ,tәrkib hissәlәrinin,materialların oxşarlığına,onların tәmin edilmәsi
şәrtlәrinә tәlәblәr verilir.
Sınaq nәzarәti yyarım bölmәsindә sınaq vә nәzarәt metodlarına tәlәblәr verilir.
Tәhlükәsizlik vә Әtraf mühitin mühafizәsi yarımbölmәsindә qanunvericilik vә normativ aktlarla tәyin edilәn tәhlükәsizliyin vә
әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin olunmasına yönәldirlmiş tәlәblәr şәrh olunur.
Sual: Korrektәedici tәdbirlәrin yerinә yetirilmәmәsi vә ya sәmәrәsizliyi zamanı hansı hallar müşaiyәt olunur (Sürәt 21.11.2014
13:10:36) (Çәki: 1)
Sertifikat vә uyğunluq nişanına lisenziya lәğv olunur.
Korrektәedici tәdbir yenidәn hәyata keçirilir.
Sertifikatlaşdırma üzrә orqana geri göndәrilir.
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanda tәdbirin yenidәn hәyata keçirilmәsi haqqında qәrar qәbul edilir
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda tәdbirin yenidәn hәyata keçirilmәsi haqqında qәrar qәbul edilir.

Sual: Qeydiyyata alınmış mәcburi vә könüllü sertifikatlaşdırma sistemlәrini reyestrә daxil edәn orqan hansıdır (Sürәt 21.11.2014
13:10:41) (Çәki: 1)
Azәrdövlәtstandart
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
Sual: Metrologiya sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn orqan sadalanlardan hansıdır? (Sürәt 21.11.2014
13:11:07) (Çәki: 1)
Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Dövlәt reyistr komitәsi
Sual: Sadalanan xidmәtlәrdәn hansı patent müvәkillәrin milli reyestrinin aparılmasını göstәrir? (Sürәt 21.11.2014 13:11:38) (Çәki: 1)
fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
Sual: Sadalanlardan hansı metrologiya sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn orqandır? (Sürәt 21.11.2014
13:11:42) (Çәki: 1)
Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi

Dövlәt reyistr komitәsi
Sual: Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәti Dövlәt reyestrlәrinin aparılmasına nә
aiddir? (Sürәt 21.11.2014 13:11:52) (Çәki: 1)
fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
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Sual: Bu bәndlәrdә hansı Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin fәaliyyәt sahәlәrinin bölmәlәri
düzgün qeyd edilib? (Çәki: 1)
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt
ekspertizasının aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu vә müvafiq mühafizә
sәnәdlәrinin verilmәsi
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız hüquqi şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt
ekspertizasının aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı vә dövlәt
ekspertizasının aparılması
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt
ekspertizasının aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi

Sual: Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәrә aid edilәn
bölmә hansı bәnddә düzgün qeyd edilmişdir? (Çәki: 1)
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt
ekspertizasının aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu vә müvafiq mühafizә
sәnәdlәrinin verilmәsi
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız hüquqi şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt
ekspertizasının aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı vә dövlәt
ekspertizasının aparılması
Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt
ekspertizasının aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
Sual: Parametr sıra nәdir? (Çәki: 1)
әdәdi qiymәtin ardıcıl sırasıdır
qeyri ardıcıl sıradır
rum rәqәmlәrinin sırasıdır
latın rәqәmlәrinin sırasıdır
sıranın qeyriardılığıdır
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Sual: Xidmәt vә proseslәr üçün Milli uyğunluq nişanı necә qeyd olunur? (Çәki: 1)

Göndәrilәn sәnәdlәrdә
Nişanı tәsdiq edәn sәnәdlәrdә
Milli uyğunluq nişanının xüsusi icazә sәnәdindә
Texniki normativ sәnәdlәrdә
Müәssisә tәrәfindәn qeyd olunan sәnәdlәrdә
Sual: Milli uyğunluq nişanının tәsviri hansı fonda olmalıdır? (Çәki: 1)
Birrәngli fonda
Dövlәt bayrağı fonunda
Müәssәnin öz fonunda
Müxtәlif fonda
Mәhsul çeşidindәn asılı olaraq seçilmiş fonda
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Sual: Qeydiyyat nәdir? (Çәki: 1)
Ölkәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma üzrә qaydalara,dövlәt standartlarına hәmçinin beynәlxalq vә avropa qaydalarına
vә prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
Ölkәdә olan qanunvericiliyә,akkreditlәşdirmә üzrә qaydalara,dövlәt standartlarına hәmçinin beynәlxalq vә avropa qaydalarına
vә prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
Ölkәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma üzrә qaydalara yalnız dövlәt standartlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
Ölkәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma üzrә qaydalara,dövlәt standartlarına hәmçinin beynәlxalq vә avropa qaydalarına
vә prosedurlarına uyğun akkreditlәşdirmә sistemidir.
Beynәlxalq vә avropa qaydalarına vә prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.

Sual: Xidmәtin keyfiyyәtinin tәmin edilmәsinә görә tam mәsuliyyәti kim öz üzәrinә götürür? (Çәki: 1)
laboratoriya rәhbәri
laboratoriya işçisi
texniki rәhbәr
texniki işçi
laboratoriya işçisi, laboratoriya rәhbәri
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Sual: Sertifikatlaşdırmanın mәrhәlәlәri arasında hansı düzgün qeyd edilmәyib? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә akkreditlәşmiş qәrarların verilmәsi
Sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәti
Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
Sual: Aparılma qaydası konkret sistemin qaydalarına uyğun müәyyәnlәşdirilәn lakin sertifikatlaşdırmanın növündәn vә obyektindәn
asılı olmayaraq dәyişәn sertifikatlaşdırmanın hansı tәsnifatıdır? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma prosesi
Sertifikatlaşdırma tәyinatı
Sertifikatlaşdırma növü
Sertifikatlaşdırma sxemi

Sertifikatlaşdırma seçim mәrhәlәsi
Sual: Könüllü sertifikatlaşmanın obyektlәri sırasına aid deyil? (Çәki: 1)
Proseslәr
Xidmәtlәr
Mәhsullar
Personal sahәdә nәzarәt
Müәssәlәrin keyfiyyәt sistemlәri
Sual: Sertifikatlaşdırmanın mәrhәlәlәri arasında hansı düzgün qeyd edilmәyib? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә akkreditlәşmiş qәrarların verilmәsi
Sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәti
Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Sertifikatlaşdırma prosesi
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Sual: Bu tәriflәrdәn hansı akkreditlәşdirmәni tam şәkildә izah edir? (Sürәt 20.11.2014 11:57:01) (Çәki: 1)
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün tәlәb olunan sәnәddir.
Hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәti müvafiq plan şәklindә qeyd edәn rәsmi sәnәddir.

Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir sәnәdi tәsdiq edәn fәaliyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır
Sual: Hansı anlayış akkreditlәşdirilmiş laboratoriyalar terminini izah edir? (Sürәt 20.11.2014 11:57:14) (Çәki: 1)
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış
sınaq laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq
laboratoriyalarıdır
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılması barәsindә sәnәdlәri özündә әks etdirәn sınaq
laboratoriyalarıdır.
Hәr hansı mәhsul növlәrinin sınağının aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә
standartlaşdıran rәsmi sәnәddir
Sual: Hansı anlayış akkreditlәşdirilmiş laboratoriyalarını izah edir? (Sürәt 20.11.2014 11:57:17) (Çәki: 1)
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış
sınaq laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq
laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılması barәsindә sәnәdlәri özündә әks etdirәn sınaq
laboratoriyalarıdır.
Hәr hansı mәhsul növlәrinin sınağının aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır.
Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә
standartlaşdıran rәsmi sәnәddir.
Sual: Hansı halda sınaq protokol nüsxәlәri çıxarılır vә hansı tәşkilata göndәrilir? (Sürәt 20.11.2014 11:57:21) (Çәki: 1)
Sınaq zamanı 1ci nüsxә sertifikatlaşdırma üzrә orqana,2ci nüsxә sifarişçiyә
Sınaq zamanı 1ci nüsxә sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqana,2ci nüsxә sifarişçiyә
Sınaq zamanı 1ci nüsxә sertifikatlaşdırma üzrә şuraya,2ci nüsxә sifarişçiyә
Sınaq zamanı 1ci nüsxә Azәrdövlәtstandarta,2ci nüsxә sifarişçiyә
Sınaq zamanı 1ci nüsxә istehsalçıya,2ci nüsxә sifarişçiyә

Sual: Qeyd olunan nümunәlәrdәn hansında sertifikatlaşma üzrә orqanlara tәlәb göstәrilmişdir? (Sürәt 20.11.2014 11:57:24) (Çәki:
1)
RS00293
RS00393
RS00193
RS00294
RS00394
Sual: MST nәyi müәyyәn edir? (Sürәt 20.11.2014 11:57:29) (Çәki: 1)
Serifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә tәlәblәri müәyyәnlәşdirir.
Serifikatlaşdırma üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә qoyulan tәlәblәri tәsdiq edir.
Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda müәyyәnlәşdirilәn metod vә proseslәrә tәlәblәri әks etdirir.
Sınaq laboratoriyalarında araşdırılan proseslәrә qoyulan tәlәblәri müәyyәnlәşdirir.
Standartlaşdırma üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә qoyulan tәlәblәri tәsdiq edir.
Sual: Sınaq laboratoriyaların akkreditlәşdirilmәsi vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün lazım olan sәnәdlәr neçә qrupa bölünür? (Sürәt
20.11.2014 11:57:35) (Çәki: 1)
8
6
5
3
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Sual: Nümunәlәrin vә kimyәvi reaktivlәrin idarә olunması bölmәsindә nәlәr göstәrilir? (Çәki: 1)
İdentifikatlaşdırma
sertifikatlaşdırma
nümunәvi maddәlәr
әmәyin mühafizәsi
avandanlıqların inventar siyahısı
Sual: Statistik metodlardan istifadә etmә bölmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
sınaq laboratoriyası öz işindә keyfiyyәt göstıricilәrinin statistik analizi geniş tәtbiqi
avandanlıqların inventar siyahısı
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
yeni avandanlığın alınması әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
Sual: Sınaqlar üçün müqavilә bölmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
avandanlıqların inventar siyahısı
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
yeni avandanlığın alınması
Sual: Nümunәlәrin götürülmәsi bölmәsi nәyi müәyyәn edir? (Çәki: 1)
Mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәrini
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
avandanlıqların inventar siyahısını
sınaq laboratoriyası öz işindә keyfiyyәt göstıricilәrinin statistik analizi geniş tәtbiqi
Sual: Hansı bölmәdә firma haqqında mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

Laboratoriyanın strukturu vә tәşkili
Personal
Terminlәr vә tәyinlәr
sınaqlar üçün müqavilә
sәnәdlәrlә rәftar
Sual: Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları bölmәsindә nә qeyd olunur? (Çәki: 1)
laboratoriyada daxili vә xarici normativ sәnәdlәrintәyin edilmәsi
sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
Sual: Sәnәdlәrin arxivlәrinin aparılması bölmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
saxlanma ,qeydiyyat,istifadә vә dәyişikliklәr etmә qaydaları
sınaq protokolların uçotu,qeydiyyatı, arxivlәşdirilmәsi, yenilәşdirilmәsi qaydaları
hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinә hansı әlavәlәr nәzәrdә tutulmurdu? (Çәki: 1)
Hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sahәsindә әsas işçi tәlimatlarının siyahısı
Keyfiyyәt üzrә mәsul şәxsin professional tәrcumeyi halı
Sınaq protokolunun vә nümunәlәrin seçilib götürülmәsi
Laboratoriyada saxlanılan kimyәvi reaktivlәrin uçotu protokolunun nümunәlәri
Sual: Keyfiyyәtin tәmin edilmә sistemi hansi mәqsәdlә realizә olunur? (Çәki: 1)
Sınaqlar üzrә xidmәtin yüksәk keyfiyyәtinә nail olmaq yolu ilә müştәrilәrin tәlәblәrinin tam ödәnilmәsi
Sınaqlar üzrә xidmәtin yüksәk keyfiyyәtinә nail olmaq yolu ilә müştәrilәrin tәlәblәrinin tam ödәnilmәmәsi

Sәriştәsiz personalın olması
İşdә uyğunsuzluqlara yol verilmәsi
Xidmәtlәrin qiymәtlәrinin artması
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik nece xarakter daşıyan sәnәddir? (Çәki: 1)
Mәcburi
Könüllü
Heç bir xarakter daşımır
Spesifik
İstәnilәn
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemi sisteminin olmasını tәsdiq edeәn sәnәd hansıdır? (Çәki: 1)
Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
Sertifikat üzrә rәhbәrlik
Standarlaşdırma üzrә rәhbәrlik
Sertifikat vә standartlaşdırma üzrә rәhbәrlik
Keyfiyyәt vә kәmiyyәt üzrә rәhbәrlik
Sual: Bunlardan hansında müşavirәnin mәqsәdini düzgün qeyd edilmişdir? (Çәki: 1)
Komissiya üzvlәrinin yoxlanılan tәşkilatın nümunәlәrinә tәqdim edilmәsi
Yoxlanamanın mәqsәdi,sahәsi vә proqramlaşdırılması haqqında geniş mәlumat verilmәsi
Yoxlama zamanı istifadә olunan metodların vә prosedurların geniş şәrhi
Yoxlama proqaramının ümumi şәkildә müzakirәsi
Yekun müşavirәnin keçirilmәsi tarixi haqqında mәlumatlara malik olmamaq
Sual: Hansı formalı tәsvir Milli uyğunluq nişanının düzgün tәsviridir? (Çәki: 1)
Birrәngli fonda
Dövlәt bayrağı fonunda
Müәssәnin öz fonunda
Müxtәlif fonda

Mәhsul çeşidindәn asılı olaraq seçilmiş fonda
Sual: Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsinin hansı mәrhәlәsindәn sonra sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sınaq protokolunda әks
olunmuş nәticәlәrin tәhlili yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
Mәhsulun uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Keyfiyyәt sisteminin uyğnluğun seçilmәsi
Xidmәtlәrin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Personalın uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Proseslәrin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Sual: Aşağıda qeyd olunan orqanlardan hansı verilmiş sistemdә sertifikatlaşdırılan mәhsulların siyahısının tәyin edir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
Azәrdövlәtstandart
Sual: Hansı bәnddә Sertifikatlaşma prosesinin mәrhәlәlәri ardıcıl formada düzgün qeyd edilmişdir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun
qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul
edilmәsi;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti
sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş
tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti
sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun
qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti;sertifikatlaşdırma
üzrә qәrarın qәbul edilmәsi
sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi; sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә
uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi
sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin
tәhlili;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti

Sual: Hansı orqan Müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәri tәrtib olunan aktı saxlamaq hüququna sahibdir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
Azәrdövlәtstandart
Sual: Bunlardan hansı sınaq vә tәhlil metodları bölmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
avandanlıqların inventar siyahısı
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
Sual: Hansı tәlәblәr sınaq metodlarına qoyulur? (Çәki: 1)
Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә
yetirilә bilmәlidir.
Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә
yetirilә bilmәlidir.
Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib
xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә
bilmәlidir
Sual: Hansı bәnddә istehsalatın qiymәtlәndirilmısi prosesinin aparılması göstәrilmişdir? (Çәki: 1)
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin
sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş akkredirlәşdirmә sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.

Seçilmiş standartlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın akkreditlәşdirillәşdirilmәsi yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Sual: Bu tәriflәrdәn hansı könüllü sertifikatlaşdırılmaya mәxsusdur? (Çәki: 1)
Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә könüllülük әsasında verilәn
sertifikatlaşdırmadır.
Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә mәcburi şәkildә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
Istehsalçının hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü olmadan könüllülük әsasında verilәn sertifikatlaşdırmadır.
Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә lazım gәlәrsә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
Sual: Mәcburi vә könüllü sertifikatlaşdırma sistemlәrinin yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn
ibarәtdir.
Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
Mәhsul vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn
ibarәtdir.
Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin vә kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazara çıxmasına şәrait yaradılmasından ibarәtdir.
Sual: Hansı sәnәdindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara tәlәblәr vә onların akkreditlәşdirilmәsi göstәrilmişdir? (Çәki: 1)
RS00293
RS00294
RS00394
RS00393
RS00193
Sual: O hansı tәlәblәrdirki,orda tәhlükәsizliyi bütün xidmәti әrzindә saxlanılmalıdır? (Çәki: 1)

Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә,texniki qulluqlarına,tәmirinә vә utilәşdirmәsinә
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,texniki qulluqlarına,tәmirinә vә utilәşdirmәsinә
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә,texniki qulluqlarına,tәmirinә
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә vә texniki tәyinatına
Sual: Bu tәriflәrdәn hansı akkreditlәşdirmәni tam şәkildә izah edir? (Çәki: 1)
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün tәlәb olunan sәnәddir.
Hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәti müvafiq plan şәklindә qeyd edәn rәsmi sәnәddir.
Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir sәnәdi tәsdiq edәn fәaliyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
Sual: Hansı sәnәdlәrә Normativ sәnәd deyilir? (Çәki: 1)
Mәhsula vә xidmәtә,hәmçinin onların keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standart,sanitar
normaları vә qaydaları özündә әks etdirәn sәnәdlәrdir.
Mәhsula vә xidmәtә,hәmçinin onların keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standartı qeyd
edәn sәnәdlәrdir.
Mәhsula vә xidmәtә aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standart,sanitar normaları vә qaydaları olan sәnәdlәrdir.
Mәhsula vә xidmәtә,hәmçinin onların keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standart,sanitar
normaları vә qaydaları özündә tәsdiq edәn sәnәdlәrdir.
Yalnız bir mәhsula vә onun keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standart,sanitar normaları
vә qaydaları özündә әks etdirәn sәnәdlәrdir.
Sual: Verilәn bәndlәrdәn hansı sınaq metodlarına qoyulan tәlәblәrdir? (Çәki: 1)
Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә
yetirilә bilmәlidir.
Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә
yetirilә bilmәlidir.
Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib
xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.

Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә
bilmәlidir.
Sual: Bunlardan hansı sınaq vә tәhlil metodları bölmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
avandanlıqların inventar siyahısı
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
Sual: Hansı xüsusiyyәtinә görә Milli uyğunluq nişanının ölçülәrini müәyyәn edirlәr? (Çәki: 1)
”H” baza ölçüsünә
“T” baza ölçüsünә
“X” baza ölçüsünә
“S” baza ölçüsünә
“Z” baza ölçüsünә
Sual: Hansı fikir düzgün qeyd edilmәmişdir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma tәşkilatı respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsini nәzәrdә tutur.
Kateqoriya standartın tәsir dairәsini tәyin edir.
Standartların tәtbiq olunmuş müәssisәlәrdә,tәşkilatlarda vә idarәlәrdә tәtbiqi mәcburidir.
Könüllü sertifikatlaşdırma sahә standartlarına uyğunluğu aparıla bilәr.
Dövlәt standartlaşdırma sistemi respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsini nәzәrdә tutur.
Sual: Hansı bölmә keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdi ilә asan işlәmәk üçün istifadә olunur? (Çәki: 1)
terminlәr vә tәyinlәr
elә bölmә yoxdu
personal
tәyinlәr
sәnәdlәrlә rәftar
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Sual: Setifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi mәrhәlәsindә sifariş alternativ halda hansı orqana göndәrilir? (Çәki: 1)
Azәrdövlәtstandart
Setifikatlaşdırma üzrә orqan
Setifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Setifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Setifikatlaşdırma üzrә şura
Sual: Keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması hansı hansı sertifikatlaşdırma mәrhәlәsidir? (Çәki: 1)
İstehsalatın qiymәtlәndirilmәsi
Sertifikatlaşdırılmaya sifarişin verilmәsi
Uyğunluq sertifikatının verilmәsi
Nümunәlәrin seçilmәsi
Uyğunluq nişanının tәtbiqi
Sual: Serifikatı qüvvәdә saxlayan nömrә hansıdır? (Çәki: 1)
Әsas vә qeydiyyat nömrәsi
Sıra vә qeydiyyat nömrәsi
Qeydiyyat nömrәsi
Әsas vә sertifikat nömrәsi
Numerial akt nömrәsi

Sual: Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları bölmәsindә nә qeyd olunur? (Çәki: 1)
sınaq protokolların uçotu,işçi tәlimatları
sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarını
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
Sual: Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları bölmәsindә nә qeyd olunur? (Çәki: 1)
sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı
sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
Sual: Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları bölmәsindә nә qeyd olunur? (Çәki: 1)
sınaq protokolların yenilәşdirilmәsi
sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
Sual: Korrektәedici tәdbirlәr bölmәsindә nә göstәrilir? (Çәki: 1)
sınaq laboratoriyasında keyfiyyәt sisteminin daxili vә xarici auditlәri zamanı uyğunsuzluqlar tәsdiq olunmuş işçi tәlimatlar üzrә
aradan qaldırılma
sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivlәşdirilmәsi, yenilәşdirilmәsi
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
Sual: Müştәrilәrdәn daxil olan şikayәtәrin baxılması hansı bölmәyә aiddir? (Çәki: 1)

şikayәtәrin baxılması
Korrektәedici tәdbirlәr
Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları
Müştәrilәrlә davranış
Personal
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsinә aid deyil? (Çәki: 1)
Müştәrilәrlә davranış
Korrektәedici tәdbirlәr
Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları
şikayәtәrin baxılması
Personal
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsinә aid deyil? (Çәki: 1)
Müştәrilәrlә davranış
Korrektәedici tәdbirlәr
Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları
subpodratçılar
Tullantılrın utillәşdirilmәsi
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsinә aid deyil? (Çәki: 1)
Müştәrilәrlә davranış
subpodratçılar
Tullantılrın utillәşdirilmәsi
şikayәtәrin baxılması
Personal
Sual: Tullantılrın utillәşdirilmәsi bu bölmәdә nәdәn danışılır? (Çәki: 1)
tәhlükәli maddәlәrlә işlәyәn sınaq laboratoriyası
sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları

hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivlәşdirilmәsi, yenilәşdirilmәsi
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
Sual: Әn axırıncı bölmә hansıdır? (Çәki: 1)
sәnәdlәrin arxivlәrinin aparılması
subpodratçılar
Tullantılrın utillәşdirilmәsi
şikayәtәrin baxılması
Personal
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinә hansı әlavәlәr nәzәrdә tutulurdu? (Çәki: 1)
Laboratoriyada saxlanılan kimyәvi reaktivlәrin uçotu protokolunun nümunәlәri
Laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
Sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivlәşdirilmәsi, yenilәşdirilmәsi
Saxlanma ,qeydiyyat,istifadә vә dәyişikliklәr etmә qaydaları
Sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
Sual: Yeyinti mәhsullarının mәmulatlarının analtik sınaqlarını vә s. aparan laboratoriyası nәcәnci ildә akkreditlәşdirilib? (Çәki: 1)
1994 vә 1995
19921993
19931994
1993
1992
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinә hansı әlavәlәr nәzәrdә tutulmurdu? (Çәki: 1)
Sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivlәşdirilmәsi, yenilәşdirilmәsi
Sınaq protokolunun vә nümunәlәrin seçilib götürülmәsi
Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sahәsindә әsas işçi tәlimatlarının siyahısı
Laboratoriyada saxlanılan kimyәvi reaktivlәrin uçotu protokolunun nümunәlәri

Keyfiyyәt üzrә mәsul şәxsin professional tәrcumeyi halı
Sual: Aşağıdakılardan hansı statistik metodlardan istifadә etmә bölmәsidir? (Çәki: 1)
sınaq laboratoriyası öz işindә keyfiyyәt göstıricilәrinin statistik analizi geniş tәtbiqi
avandanlıqların inventar siyahısı
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
yeni avandanlığın alınması әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda nümunәlәrin seçilmәsini hansı halda hәyata keçirә bilәr? (Çәki: 1)
Sınaq iki vә daha çox sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda
Sınaq nәticә vermәdikdә
Dövlәt әhәmiyyәtli mallardan nümunәlәrin seçilmәsindә
Nümunә әn çox iki sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda
Akkreditlәşdirilmiş tәşkilatlara mәxsus mallardan nümunәlәrin seçilmәsindә
Sual: Bunlardan hansı keyfiyyәt sistemlәrinin müәssәdә fәaliyyәtini tәmin edәn elementlәr sırasına aid deyil? (Çәki: 1)
Keyfiyyәt sisteminin elementlәri vә onların sertifikatlaşdırma sistemindә tәsdiq olunması
Keyfiyyәt sisteminin maliyyә aspektlәri
Marketing çәrçivәsindә keyfiyyәt
Proseslәrin keyfiyyәti vә idarә olunması
Idenfikatlaşdırma
Sual: Hansı orqan elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzinin funksiyalarını tәsdiq edir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә şura
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Azәrdövlәtstandart

Sual: Әmtәә mallarının sertifikatlaşdırması zamanı keyfiyyәt göstәricilәri hansı kriterlәr nәzәrә alınaraq seçilir? (Çәki: 1)
Mәhsulun normativ sәnәdlәrindә verilmiş tәhlükәsizlik,ekoloji normaları tam vә dәqiq tәsdiqlәnmәlidir.
Qanunverici aktlara müvafiq surәtdә könüllü sertifikatlaşdırılan digәr xarakteristikalarda tәlәb oluna bilәr.
Mәhsulun onu müşaiyyәt edәn texniki sәnәdә uyğunluğu sertifikatlaşdırma üzrә orqanda tәtbiq olunur.
Mәhsulun normativ sәnәdlәrindә verilmiş mikrobioloji normaları tam vә dәqiq tәsdiqlәnmәlidir.
Mәhsulun onu müşaiyyәt edәn texniki sәnәdә uyğunluğu sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanda tәtbiq olunur.
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Sual: Yoxlama aparan zaman vәzifәlәri kim bölür? (Çәki: 1)
Baş ekspert
Kömәkçi ekspert
Ekspert üzrә baş müşavir
Ekspert üzrә kömәkçi
Baş müavin
Sual: Aşağıdakı bәndlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi zamanı qәbul olunmuş prosedurları әks etdirir? (Çәki: 1)
İlkin müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәtqiqi;yoxlama aktının tәrtib olunması;yekun müşavirә
İlkin müşavirә;yoxlama aktının tәrtib olunması;yekun müşavirә
Müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәtqiqi;yekun müşavirә
İlkin müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәtqiqi;yoxlama aktının tәrtib olunması
İlkin müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәsdiqi;yoxlama aktının tәrtib olunması;yekun müşavirә

Sual: Birinci müşavirәdә iştrak edәn üzvlәr hansılardır? (Çәki: 1)
Komissiya üzvlәri;yoxlanılan tәşkilatın nümayәndәsi;struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә aparıcı
mütәxәssislәri
Komissiya üzvlәri; struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә aparıcı mütәxәssislәri
Komissiya üzvlәri;yoxlanılan tәşkilatın nümayәndәsi;struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә işçi
Yoxlanılan tәşkilatın nümayәndәsi;struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә aparıcı mütәxәssislәri
Komissiya üzvlәri;yoxlanılan tәşkilatın nümayәndәsi;struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin kәmiyyәt sahәsindә aparıcı
mütәxәssislәri
Sual: Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşmasının әsas mәrhәlәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
Serfikatlaşma qabağı mәrhәlә,KSnin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi,müәssisәlәrdә KSnın yoxlanması vә
qiymәtlәndirilmәsi,müfәttiş nәzarәti
KSnin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi,rәyin tәtbiq olunması, müfәttiş nәzarәti
Yoxlamanın aparıması, müәssisәlәrdә KSnın yoxlanması
Sertifikatlaşmada KSnın hәr il MNnin keçirilmәsi,KSnın qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi
Müfәttiş nәzarәti, serfikatlaşma qabağı mәrhәlә
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik nece xarakter daşıyan sәnәddir? (Çәki: 1)
mәcburi
könüllü
heç bir xarakter daşımır
spesifik
istәnilәn
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdindә keyfiyyәt sahәsindә siyasәt haqqında bәyanәt verilmiş vә sınaqların yüksәk keyfiyyәtinә
nail olmaq üçün әsas vasitәlәr hansılardır? 1. laboratoriyanın optimal strukturu 2. sәriştәli personalın olması 3. tanınmış sınaq
metodlarının vә vasitәlәrinin tәtbiqi 4.uyğunsuzluqların vaxtında aradan qaldırılması (Çәki: 1)
hamısı
1,2,3
1,3
4,5
1,2,4

Sual: Terminlәr vә tәyinlәr bölmәsindә hansı anlayışların açıqlamaları verilir? (Çәki: 1)
nümunәvi maddәlәr,işçi tәlimatı
işçi tәlimatı,laboratoriya işçisi
nümunәvi maddәlәr, laboratoriya işçisi
texniki işçi, texniki rәhbәr
texniki rәhbәr, laboratoriya işçisi
Sual: Xidmәtin keyfiyyәtinin tәmin edilmәsinә görә tam mәsuliyyәti kim öz üzәrinә götürür? (Çәki: 1)
laboratoriya rәhbәri
laboratoriya işçisi
texniki rәhbәr
texniki işçi
laboratoriya işçisi, laboratoriya rәhbәri
Sual: Müştәrilәrdәn daxil olan şikayәtәrin baxılması hansı bölmәyә aiddir? (Çәki: 1)
şikayәtәrin baxılması
Korrektәedici tәdbirlәr
Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları
Müştәrilәrlә davranış
Personal
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin işlәnib hazirlanması üzrә tövsiyyәlәr hansı beynәlxalq standartda şәrh olunur? (Çәki: 1)
İSO 10013
İSO 22000
İSO 9000
HACCP
İSO 17025

Sual: 2ci sәviyyәnin ilkin materiallardan hansı variantdadır? (Çәki: 1)
tәhlükәsizlik,ekoloji,әmәyim mühafizәsi,maliyyәiqtisadi fәaliyyәtlә bağlı qanunbericilik aktları
ölçmәlәrin vә sınaqların metodikaları
sertifikatlaşdırmaya sifariş sәnәdlәri
formulyarlar
daxili auditlәrin proqramları vә metodikaları
Sual: keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrini 2ci sәviyyәndә işçi tәlimatlarını bәzәn necә adlandırırlar? (Çәki: 1)
Xarici sәnәdlәr
Daxili sәnәdlәr
Daxili auditlәr
Xarici auditlәr
Daxili vә xarici auditlәr
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik nece xarakter daşıyan sәnәddir? (Çәki: 1)
mәcburi
könüllü
heç bir xarakter daşımır
spesifik
istәnilәn
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdi hansi tәşkilatlar üçün vacib sәnәd hesab olunur? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma vә sınaq aparan tәşkilatlar
standartlaşdırma tәşkilatları
bütün tәşkilatlar
sertifikatlaşdırma vә standartlaşdırma tәşkilatları
sertifikatlaşdırma vә sınaq aparan tәşkilatlar
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdi aşağıdakıların hansında öz әksini tapır? 1 sertifikatlaşdırma sahәsindә tәklif olunan xidmәtlәrin
şәrhi 2 orqanın vә laboratoriyanın inzibati vә tәşkilati strukturu 3 keyfiyyәt sahәsindә siyasәt 4 keyfiyyәt sitemi elementlәrinin
müddәalarının realizә edilmә mexanizminin şәrhi 5 akkreditlәşdirmә tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi (Çәki: 1)

hamısında
1,2,3
2,3,4
1,3,5
2,4,5
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin strukturuna vә formatına qoyulan tәlәblәr? (Çәki: 1)
tәlәblәr mövcud deyil,lakin tәşkilatın mәqsәdini,imkanlarını dәqiq vә tam әks etdirmәlidir.
akkreditlәşdirmә tәlәblәrinin yerinә yetirilmәlidir
keyfiyyәt sitemi elementlәrinin müddәalarının realizә edilmә mexanizmi şәrh edilmәlidir
keyfiyyәt sahәsindә siyasәti
sertifikatlaşdırma sahәsindә tәklif olunan xidmәtlәri şәrh olunmalıdır
Sual: Әgәr sertifikatlaşdırma üzrә orqan vә sınaq laboratoriyası vahid sertifikatlaşdırma mәrkәzindә olarsa onda hansı sәnәd onlar
üçün ümumi sәnәd kimi hazırlanır? (Çәki: 1)
Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
Setifikat üzrә rәhbәrlik
Standarlaşdırma üzrә rәhbәrlik
Sertifikat vә standartlaşdırma üzrә rәhbәrlik
Keyfiyyәt vә kәmiyyәt üzrә rәhbәrlik

BÖLMӘ: 1702
Ad

1702

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Sınaqdan keçmiş nümunәlәrin saxlanılması nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
Sertifikatın tәsir müddәtindәn asılıdır.
Sertifikatın tәtbiq sahәsindәn asılıdır.
Sertifikatın tәtbiq dairәsindәn asılıdır.
Sertifikatın tәsir sahәsindәn asılıdır.
Sertifikatlaşma üzrә orqandan asılıdır.
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda plandan kәnar yoxlamalar nә zaman aparılır? (Çәki: 1)
Mәhsulun keyfiyyәti üzrә şikayәt daxil olduqda
Müfәttiş nәzarәti düzgün yerinә yetirilmiyәndә
Mәhsul düzgün yoxlanılmadıqda
Mәhsul haqqında mәlumat sәnәdlәrdә düzgün qeyd edilmәdikdә
Xüsusi tәhlükәli mәhsulların yoxlanılması zamanı nöqsanlar yarandıqda
Sual: Hansı orqan uyğunluq nişanının tәtbiqinә icazә verәn lisenziyanın tәsirini dayandıra vә ya lәğv edә bilәr? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
Azәrdövlәtstandart
Sual: Sertifikatlaşdırmada müşahidәlәrin hansı formaları var? (Çәki: 1)
Uyğunsuzluq vә xәbәrdarlıq
Uyğunsuzluq vә uyğunluluq
Xәbәrdarlıq vә az әhәmiyyәtlilik
Xәbәrdarlıq vә uyğunluluq
Xәbәrdarlıq vә әhәmiyyәtlilik
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdi hansi tәşkilatlar üçün vacib sәnәd hesab olunur? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma vә sınaq aparan tәşkilatlar

standartlaşdırma tәşkilatları
bütün tәşkilatlar
sertifikatlaşdırma vә standartlaşdırma tәşkilatları
sertifikatlaşdırma vә sınaq aparan tәşkilatlar
Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsinә aid deyil? (Çәki: 1)
Müştәrilәrlә davranış
Korrektәedici tәdbirlәr
Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları
şikayәtәrin baxılması
Personal

BÖLMӘ: 1703
Ad

1703

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Serifikatı qüvvәdә saxlayan nömrә hansıdır? (Çәki: 1)
Әsas vә qeydiyyat nömrәsi
Sıra vә qeydiyyat nömrәsi
Qeydiyyat nömrәsi
Әsas vә sertifikat nömrәsi
Numerial akt nömrәsi
Sual: Keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması hansı hansı sertifikatlaşdırma mәrhәlәsidir? (Çәki: 1)
İstehsalatın qiymәtlәndirilmәsi

Sertifikatlaşdırılmaya sifarişin verilmәsi
Uyğunluq sertifikatının verilmәsi
Nümunәlәrin seçilmәsi
Uyğunluq nişanının tәtbiqi

BÖLMӘ: 1803
Ad

1803

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Hәyatı tәhlükәli malların vurduğu zәrәr haqqında istehlakçıların hansı hüququ var? (Çәki: 1)
vurulan zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb etmәk
hәmin malın satışı qadağan edilir
istehlakçı qiymәt fәrqini ödәmir
Ekspert tәrәfindәn obyektiv ehtimalları tәyin etmәyә
Normativ sәnәdә uyğunluğunu tәsdiqlәtmәlidirlәr.
Sual: Zәmanәtli istehlak sәviyyәsi hansı formada tәmin edilir? (Çәki: 1)
vәtәndaşlara kompensasiya ödәnişlәri, müavinәt vә güzәştlәr vermәklә
hәmin malın satışı qadağan edilir
keyfiyyәtli mala dәyişmәk, malın qiymәtini aşağı salmaq
Xidmәtlәrin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Personalın uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Sual: Malda qüsur aşkar edilәrsә istehlakçının hüququ? (Çәki: 1)
keyfiyyәtli mala dәyişmәk, malın qiymәtini aşağı salmaq

hәmin malın satışı qadağan edilir
vurulan zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb etmәk
malların miqdarı, çeşidi vә keyfityyәti haqqında doğru mәlumatı әldә etmәyә
istehlakçılarının hüquqlarının mühafizәsi qanununda
Sual: Geri qaytarılan malın dәyişdirmә tәlәbi neçә müddәtә ödәnilmәlidir? (Çәki: 1)
2 ay müddәtindә
5 ay müddәtindә
4 ay müddәtindә
1 ay müddәtindә
6 ay müddәtindә
Sual: Malın qüsurunun aradan qaldırılması neçә müddәtә hәyata keçirilmәlidir? (Çәki: 1)
14 gün әrzindә
10 gün әrzindә
11 gün әrzindә
15 gün әrzindә
12 gün әrzindә

BÖLMӘ: 1901
Ad

1901

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdi ilә asan işlәmәk üçün hansı bölmәdәn istifadә olunur? (Çәki: 1)
terminlәr vә tәyinlәr

elә bölmә yoxdu
personal
tәyinlәr
sәnәdlәrlә rәftar
Sual: İstehsalatın qiymәtlәndirilmısi prosesi necә aparılır? (Çәki: 1)
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin
sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş akkredirlәşdirmә sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş standartlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın akkreditlәşdirillәşdirilmәsi yaxud
keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
Sual: Uyğunluq nişanının mәhsulda,qablaşdırmada vә sәnәdlәrdә yerini kim müәyyәn edir? (Çәki: 1)
Müәssisә özü
Sifarişçi tәşkilat
Standartlaşdırma idarәsi
Dövlәt idarәetmә orqanı
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sual: Azәrbaycan Respublikası әrazisindә istehlakçıların hansı hüquqları var? (Çәki: 1)
[yeni cavab]istehlak etdiklәri malların lazımı keyfiyyәtdә olmasına
Normativ sәnәdә uyğunluğunu tәsdiqlәtmәlidirlәr.
Qeyrimüәyyәnlik
Texniki sәriştәlilik
Sınaq metodların standartı

Sual: Malların tәhlükәsizliyi hansı qanunda tәnzimlәnir? (Çәki: 1)
istehlakçılarının hüquqlarının mühafizәsi qanununda
Tipli texnoloji proseslәrin standartları
Çeşidlәrin standartları
Qәbul qaydaları
Istismar üzrә göstәrişlәr
Sual: İstehlakçıların hüququ nәyi tәlәb etmәyә çağırır? (Çәki: 1)
malların miqdarı, çeşidi vә keyfityyәti haqqında doğru mәlumatı әldә etmәyә
vurulan zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb etmәk
malın pasportunda vә markada
hәmin malın satışı qadağan edilir
malın pasportunda vә markası

BÖLMӘ: 1903
Ad

1903

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: İstehlakçının tәlәbinә nә vaxt baxılır? (Çәki: 1)
qәbz, mal vә kassa çeki, tex.pasport tәqdim edildikdә
istehlakçıya dәyәn zәrәr tam ödәnilmәlidir
fiziki tәsirә mәruz qalan zaman
damğa, plomb vurulmamış, dövlәt reyestrinә daxil edildikdә
dövlәt reyestrinә daxil edilmәmiş

Sual: Geri qaytarılan mal necә ödәnilmәlidir? (Çәki: 1)
ödәnilmәmәlidir
10 faiz ödәnilmәlidir
14 gün әrzindә
hәmin malın satışı qadağan edilir
50 fiz ödәnilmәli
Sual: Mәişәt qaz sayğacları neçә ildәn bir dövlәt yoxlanmasından keçmәlidir? (Çәki: 1)
5 ildәn
1 ildәn
6 ildәn
2 ildәn
7 ildәn
Sual: Müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәri tәrtib olunan akt hansı orqanda saxlanılır? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
Azәrdövlәtstandart
Sual: Sifarişçi tәşkilatın vә onun keyfiyyәt xidmәtlәrinin struktur sxemlәri hansı sәnәdlәrә daxildir? (Çәki: 1)
ilkin sәnәdlәr komplektinә
Sәnәdlәr komplektinә
Standartlaşdırma üzrә sәnәdlәrә
Sifarişçiyә verilәn aktlardan
Sınaq laboratoriyalarında nәticәlәrin aktından

BÖLMӘ: 1001
Ad

1001

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Daim dәyişәn sertifikatlaşdırma mәrhәlәlәri nәdәn asılı olaraq dәyişir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma növündәn vә obyektindәn asılı olmayaraq
Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olaraq
Sertifikatlaşdırma subyektindәn vә obyektindәn asılı olaraq
Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olmayaraq
Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olmayaraq
Sual: Sifarişçinin keyfiyyәt sisteminin daxili yoxlamalarını müәyyәn edәn müәssisә standartlarını tәlәb etmәk hüququna malik orqan
hansıdır? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә tәşkilat
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә şura
Azәrdövlәtstandart
Sual: Tәhlükәsizliyi onun bütün xidmәti әrzindә saxlanılmalı olan tәlәblәr hansılardır? (Çәki: 1)
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә,texniki qulluqlarına,tәmirinә vә utilәşdirmәsinә
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,texniki qulluqlarına,tәmirinә vә utilәşdirmәsinә
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә,texniki qulluqlarına,tәmirinә
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә vә texniki tәyinatına
Sual: Hansı orqan müәssisә standarlaşdırılmasını tәlәb etmәk hüququna malikdir? (Çәki: 1)

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә tәşkilat
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә şura
Azәrdövlәtstandart

BÖLMӘ: 1802
Ad

1802

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Hansı orqan attestasiyanı tәşkil edir? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Azәrdövlәtstandart
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sual: Bu standartlardan hansı parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirir? (Çәki: 1)
Parametrlәrin standartı
Parametrik standart
Müәssә standartı
Sahә standartı
Personalın standartı
Sual: Uyğunluq sertifikatının tәsir müddәti nәqәdәrdir? (Çәki: 1)

3 il
6 ay
1 il
15 gün
3 ay
Sual: Serifikatlaşdırma latın sözü olub hansı mәnanı daşıyır? (Çәki: 1)
düzgün edilmişdir
düzgün qoyulmuşdur
düzgün seçilmişdir
düzgün qeyd edilmişdir
düzgün hala salınmışdır
Sual: Sertifikatlaşdırma neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
4
3
5
7
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә appelyasiyalara baxılması hansı orqanın funksiyalarıdır? (Çәki: 1)
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Azәrdövlәtstandart
Sertifikatlaşdırma üzrә şura

