AAA_1010#01#Q16#01eduMAN testinin sualları
Fәnn : 1010 İş yerlәrinin attestasiyası
1 әmәk şәraiti anlayışına hansı amillәr daxildir?

•

ictimaiiqtisadi amillәr
istehsalattexniki vә ictimaiiqtisadi amillәr
istehsalattexniki amillәr
istehsalat vә ictimai amillәr
texniki vә iqtisadi amillәr

2 әmәk şәraitinә aid olan amillәri sadalayın:

•

Әmәyin texnika ilә silahlanması; Xarici mühitin sanitargigiyenik vәziyyәti; Psixofizioloji amilbr; istehsal
prosesindә işçilәrin qarşılıqlı münasibәti
İş rejimi (qaydası) vә iş günün uzunluğu; Әmәyin texnika ilә silahlanması; Xarici mühitin sanitargigiyenik
vәziyyәti
Xarici mühitin sanitargigiyenik vәziyyәti; Psixofizioloji amilbr; istehsal prosesindә işçilәrin qarşılıqlı
münasibәti
İş rejimi (qaydası) vә iş günün uzunluğu; Xarici mühitin sanitargigiyenik vәziyyәti; Psixofizioloji amilbr;
istehsal prosesindә işçilәrin qarşılıqlı münasibәti
İş rejimi (qaydası) vә iş günün uzunluğu; Әmәyin texnika ilә silahlanması; Xarici mühitin sanitargigiyenik
vәziyyәti; Psixofizioloji amilbr; istehsal prosesindә işçilәrin qarşılıqlı münasibәti

3 İş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinin qarşısının alınması üçün iş zamanı insan orqanizmindә hansı
proseslәri nәzәrә almaq lazımdır?

•

mürәkkәb fizioloji proseslәri vә ictimai amillәr
mürәkkәb fizioloji proseslәri vә texniki amillәr
istehsalattexniki vә ictimaiiqtisadi amillәr
mürәkkәb fizioloji proseslәri
mürәkkәb proseslәri

4 әmәk şәraiti iş yerindә nәyi xarakterizә edir?

•

әmәk şәraiti xarakterizә edir
әmәk prosesinin baş verdiyi şәraiti xarakterizә edir
әmәk prosesinin baş verdiyi şәraiti vә fizioloji proseslәri
әmәk şәraitini
әmәyin fizioloji proseslәrini

5 İş yerlәrindә әmәk şәraitinin xarakterini müәyyәn edәn bütün amillәr necә qrupda birlәşdirilә bilәr?

•

6 әsas qrupda
3 әsas qrupda
5 әsas qrupda
7 әsas qrupda
4 әsas qrupda

6 İşin sürәti vә yeknәsәkliyi yük, işçinin duruşu (vәziyyәti), әsәb gәrginliyi, xüsusi qoruyucu
qurğulardan istifadә edilmәsi vә s. әsasәn hansı qrup amillәrdәn asılıdır?
V qrup amillәrdәn asılıdır
II qrup amillәrdәn asılıdır

•

III qrup amillәrdәn asılıdır
IV qrup amillәrdәn asılıdır
1ci qrup amillәrdәn

7 İş yerlәrindә әmәk şәraitinin xarakterini müәyyәn edәn II qrupa hansı amillәr daxildir?

•

fәhlәnin enerji sәrfinin ixtisar olunmasma vә azalmasma sәbәb olan amillәr
fәhlәnin yorğunluğunun azalmasma sәbәb olan amillәr
fәhlәnin әzәlә enerji sәrfinin ixtisar olunmasına vә yorğunluğunun azalmasma sәbәb olan amillәr
fәhlәnin yorğunluğunun azalmasma sәbәb olan amillәr
yorğunluğuna sәbәb olan amillәr

8 İş yerlәrindә әmәk şәraitinin xarakterini müәyyәn edәn II qrupa hansı amillәr daxildir?

•

yorğunluğuna sәbәb olan amillәr
fәhlәnin enerji sәrfinin ixtisar olunmasma vә azalmasma sәbәb olan amillәr
fәhlәnin yorğunluğunun azalmasma sәbәb olan amillәr
fәhlәnin әzәlә enerji sәrfinin ixtisar olunmasına vә yorğunluğunun azalmasma sәbәb olan amillәr
fәhlәnin yorğunluğunun azalmasma sәbәb olan amillәr

9 әmәk amillarinә hansılar daxildir?

•

işdә ahәngdarlıq, ayrıayrı fәndlәrin yerinә yetirilmәsindә vәziyyәtin aradan qaldırılması daxildir.
işdә ahәngdarlıq, hәrәkәtlәrә maksimum qәnaәt edilmәsi daxildir.
işdә ahәngdarlıq, hәrәkәtlәrә maksimum qәnaәt edilmәsi, ayrıayrı fәndlәrin yerinә yetirilmәsindә vәziyyәtin
aradan qaldırılması daxildir.
әl proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi, ayrıayrı fәndlәrin yerinә yetirilmәsindә vәziyyәtin aradan qaldırılması
daxildir.
ayrıayrı fәndlәrin yerinә yetirilmәsindә vәziyyәtin aradan qaldırılması daxildir.

10 әmәk şәraitini tәkmillәşdirәrkәn başlıca diqqәt nәyә verilmәlidir?

•

başlıca diqqәt әzәlәyә düşәn yükün coxalmasına verilmәlidir
başlıca diqqәt әzәlәyә düşәn yükün azalmasına verilmәlidir
başlıca diqqәt әzәlәyә düşmәyәn yükün azalmasına verilmәlidir
yükün coxalmasına verilmәlidir
yükün azalmasına verilmәlidir

11 әzәlәyә düşәn yükün azalmasına başlıca diqqәt hansı mәqsәdlә verilmәlidir?

•

şәraitini tәkmillәşdirilmәsi ücün
әmәk әzәlәyә düşәn yükün azalması ücün
әmәyin tәkmillәşdirilmәsi ücün
әmәk şәraitini tәkmillәşdirilmәsi ücün
yükün azalması ücün

12 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin istiqamәtlәrini sadalayın?

•

elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı; әmәk şәraitinin yaxşılaşması
insan amilinin fәallaşması; elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı; әmәk şәraitinin
yaxşılaşması
insan amilinin fәallaşmasması; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı; әmәk şәraitinin yaxşılaşması
insan amilinin fәallaşmasması; elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi;
insan amilinin fәallaşmasması; elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı

13 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәsinә görә necә qrupa bölünür?.

•

5
3
4
1
2

14 Attestasiya protokoluna necә dәnә göstәrici daxildir?

•

6
4
5
2
3

15 Attestasiya protokoluna nәlәr(hansı göstәricilәr) daxildir?

•

әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı; әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması,
sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı; әmәk
şәraitinin yaxşılaşdırılması, sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı;

16 İş yerlәrinin әmәk şәraitinә vә texniki tәhlükәsi baxımından qiymәtlәndirilәrkәn aşağıdakı hansı
әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

Әmәyin yeknәsәk (monotonluğunun) olubolmaması; Әl әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin hәcmi; İstehsal
prosesinin vә avadanlıqların tәhlükәsizlik standartlarına vә әmәyin mühafızәsi normalarına müvafiqliyi;
İşçilәrin xüsusi geyimlә vә müdaflә vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi sәviyyәsi; Әmәyin yeknәsәk
(monotonluğunun) olubolmaması; İş yerinin sanitargigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu
Әl әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin hәcmi; İstehsal prosesinin vә avadanlıqların tәhlükәsizlik standartlarına vә
әmәyin mühafızәsi normalarına müvafiqliyi; İş yerinin sanitargigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu
İşçilәrin xüsusi geyimlә vә müdaflә vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi sәviyyәsi; Әl әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin
hәcmi; İş yerinin sanitargigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu
İşçilәrin xüsusi geyimlә vә müdaflә vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi sәviyyәsi; Әmәyin yeknәsәk
(monotonluğunun) olubolmaması; Әl әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin hәcmi; İstehsal prosesinin vә
avadanlıqların tәhlükәsizlik standartlarına vә әmәyin mühafızәsi normalarına müvafiqliyi; İş yerinin sanitar
gigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu

17 İş yerlәrinin planlaşdırılmasının nәcә dәnә әsas mәqsәdi var?

•

6
4
5
2
3

18 İş yerlәrinin әmәk şәraitinә vә texniki tәhlükәsi baxımından qiymәtlәndirilәrkәn necә dәnә әsas
göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

6
4
5
2
3

19 İş yerlәrinin tәşkilatı sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә necә dәnә әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

1
3
2
5
4

20 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin necә dәnә әsas istiqamәti mövcuddur?

•

5
3
4
1
2

21 İş yerlәrindә hәyata keçirilәcәk tәdbirlәrdә hansı nailiyyәtlәr nәzәrdә tutulmalıdır?

•

elm nailiyyәtlәri, insan amilindәn real istifadә
elm vә texnikanın nailiyyәtlәri
insan amilindәn real istifadә
elm vә texnikanın nailiyyәtlәri
elm vә texnikanın nailiyyәtlәri, insan amilindәn real istifadә

22 Briqada iş yerinin planlaşdırılması zamanı bütün әşyaların yerlәşdirilmәsi nә ilә xarakterizә edilir?

•

maksimum qәnaәt emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә
qovuşması imkanını tәmin etsin
daha sәmәrәli seçilmәsi vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş
dairәdә qovuşması imkanını tәmin etsin
emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması imkanını
tәmin etsin
tәcizatı vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin
xidmәti vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin

23 İş yerlәrinin tәşkilatı sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı әsas göstәricilәrlә xarakterizә edilir?

•

Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli xidmәt; Әmәyin tәşkili
formalarının vәziyyәti
Planirovkanın reallığı; Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli
xidmәt
Planirovkanın reallığı; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli xidmәt; Әmәyin tәşkili formalarının
vәziyyәti
Planirovkanın reallığı; Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; İş yerlәrinә sәmәrәli xidmәt
Planirovkanın reallığı; Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli
xidmәt; Әmәyin tәşkili formalarının vәziyyәti

24 Müәssisәdә iş yerlәrinin attestasiyası vә onun sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq
üçün hansı qruplar yaradılır?

•

yaradıcı vә qabaqcıl qruplar tәşkil olunur
yaradıcı vә xidmәt edici qruplar tәşkil olunur
yaradıcı qruplar tәşkil olunur
xidmәt etmәyәn qruplar tәşkil olunur
xidmәt edici qruplar tәşkil olunur

25 Hansı iş yerlәri tәkmillәşdirilmәli (sәmәrәlәşdirilmәli) olan iş yerlәrinә aiddir?.

•

müәyyәn tәlәbata cavab vermәyәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş yerlәridir
müәyyәn tәlәbata cavab verәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş yerlәridir
müәyyәn tәlәbata cavab vermәyәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi mümkün olan iş yerlәridir
müәyyәn tәlәbata cavab verәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş avadanlığı
müәyyәn tәlәbata cavab vermәyәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş avadanlığı

26 Hәr bir iş yerini tәşkil edәrkәn hansı iki mәsәlәyә xüsusi diqqәt verilmәlidir?

•

әmәk vasitәlәri tәrkibinin düzgün müәyyәn edilmәsi
әmәk vasitәlәri tәrkibinin düzgün müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması
iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması
iş tәcizatın düzgün müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması
iş vasitәlәrin tәrkibinin düzgün müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması

27 İş yerlәrinin attestasiyası hansı vasitәlәrlә әmәk mәhsuldarlığını yüksәldilmәsini sürәtlәndirә bilәr?

•

iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq
iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq, ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması
hesabına
iş yerlәrini yüksәk sәviyyә qaldırmaq, ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması hesabına
elmitexniki tәrәqqini qaldırmaq, ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması hesabına
ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması hesabına

28 Hansı mәqsәdlә attestasiyayla bağlı müәssisәdә yaradıcı qruplar tәşkil olunur?

•

iş yerlәrinin attesasiyası vә onun sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin attesasiyası işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin lәğv edilmәsi işlәrini vә onun sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin attesasiyası vә lәğv edilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün

29 İş yerlәrinin yerlәşdirilmәsi zamanı istehsal meydançasında nәqliyyatın hәrәkәti hansı formada
qurulmalıdır?

•

nәqliyyatın hәrәkәti sәmәrәli olmalıdır
nәqliyyatın hәrәkәti tәhlükәsiz olmalıdır
nәqliyyatın hәrәkәti sәmәrәli vә tәhlükәsiz olmalıdır
nәqliyyatın hәrәkәti sәssiz olmalıdır
nәqliyyatın keyfiyyәtli olmalıdır

30 Attessiya nәticәsindә iş yerlәrinin sayı ilә işçilәrin sayı arasında optimal nisbәt necә dәyişir?

•

iş yerlәrinin sayı işçilәrin sayını üstәlәyir
iş yerlәrinin sayı ilә işçilәrin sayı arasında optimal nisbәt yaradılır
iş yerlәrinin sayı ilә işçilәrin sayı arasında qeyri optimal nisbәt yaradılır
iş yerlәrinin sayı işçilәrin sayına bәrabәr olur
işçilәrin sayı iş yerlәrinin sayını üstәlәyir

31 Tәkmillәşdirilmәli (sәmәrәlәşdirilmәli) iş yerlәri necә lazımi sәviyyәyә gәtirilә bilәr?

•

müәyyәn tәşkilati tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә
müәyyәn tәşkilati texniki tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә
tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә
müәyyәn texniki tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә

müәyyәn işlәri hәyata keçirilmәklә

32 İstehsalın intensivlәşdirilmәsi hansı problemlәrlә sıx bağlıdır?

•

texniki tәrәqqinin inkişafının sürәtlәndirilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması
texniki tәrәqqinin inkişafının sürәtlәndirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması
texniki xidmәtin inkişafının sürәtlәndirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması
tәcizatın inkişafının sürәtlәndirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması

33 Hansı iş yerlәri lәğv edilmәli hesab edilir?.

•

lazımi tәcizata cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi kәmiyyәtә cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi xidmәtә cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi keyfiyyәtә cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi tәlәbatlara cavab vermәyәn iş yerlәridir

34 Attestasiya prosesindә rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların iş yerlәrinin attestasiyanın
keçirilmәsinin әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların әmәyin nәticәlәrinin dәyişmәsinә şәrait yaradır
rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların әmәyin nәticәlәrinin yüksәlmәsinә şәrait yaradır
әmәyin nәticәlәrinin dәyişmәsinә şәrait yaradır
rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların sayın azalmasına şәrait yaradır
rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların sayın dәyişmәsinә şәrait yaradır

35 Fәrdi iş yerindә tәchizat әşyalarının yerlәşdirilmәsi hәrәkәtlәr ücün hansı şәrait yaratmalıdır?

•

maksimum qәnaәti vә xidmәti tәmin etmәlidir
maksimum xidmәti tәmin etmәlidir
maksimum qәnaәti tәmin etmәlidir
nәqliyyatın hәrәkәtini tәmin etmәlidir
maksimum qәnaәti vә xidmәti tәmin etmәlidir

36 Lazımi tәlәbatlara cavab vermәyәn iş yerlәri hansı attestasiyasının nәticәsindәn asılı olaraq qrupa
aid edilir?.

•

mümkün olmayan iş yerlәrinә
lәğv edilmәli iş yerlәrinә
mümkün olmayan iş yerlәrinә
lәğv edilmәsi mümkün olmayan iş yerlәrinә
lәğv edilmәyәn iş yerlәrinә

37 İş yerlәrinin attestasiya zamanı hansı sosial proseslәrә diqqәt yetirilir?

•

sosial münasibәtlәrә
sosial münasibәtlәrә vә sosial әlaqәlәrә
sosial әlaqәlәrә
sosial diskussiyaların aparılmasına
sosial sorğuların, tәdqiqatların aparılmasına

38 Müәssisә attestasiya komissiyasının işinin nәticәlәri әmәk şәraiti üzrә hansı sәnәttә
rәsmillәşdirilir?

•

iş yerlәrinin qiymәt protokolunda

•

iş yerlәrinin attestasiya protokolunda
iş yerlәrinin sosial protokolunda
iş yerlәrinin sosial diskussiyaların protokolunda
iş yerlәrinin sosial sorğuların protokolunda

39 Hansı iş yerlәri sәmәrәlәşdirilmәsi iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun olmayan iş yerlәri hesab
edilir?

•

lәğv edilmәli vә sәmәrәlilәşdirilmәli iş yerlәri
sәmәrәlilәşdirilmәli iş yerlәri
lәğv edilmәli iş yerlәri
lәğv edilmәyәn iş yerlәri
lәğv edilmәli vә tәkmillәşdirilmәli iş yerlәri

40 Çox dәzgaha xidmәt fәhlәnin iş yerinin planlaşdırılmasında bir dәzgahdan başqa bir dәzgaha
keçmәsi ücün nә tәlәb olunur?

•

maksimum qәnaәt
daha sәmәrәli marşrutunun seçilmәsi
marşrutunun seçilmәsi
daha sәmәrәli xidmәt
daha sәmәrәli marşrutunun seçilmәsi vә xidmәti

41 Hansı iş yerlәri artıq vә ya az sәmәrәli iş yerlәri hesab edilir?

•

lәğv edilmәyәn vә tәkmillәşdirilәn iş yerlәri
lәğv edilmәyәn vә sәmәrәlilәşdirilmәyәn iş yerlәri
sәmәrәlilәşdirilmәyәn iş yerlәri
lәğv edilmәli iş yerlәri
lәğv edilmәyәn iş yerlәri

42 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәlәri haqqında müәssisә rәhbәri mәlumatı kimlәrә çatdırılır?

•

müәssisәnin mütәxәsislәrinә
müәssisәnin rәhbәr heyәtinә
müәssisәnin işçilәrinә
müәssisәnin mütәxәsislәrinә vә rәhbәr heyәtinә
müәssisәnin işçilәrinә vә mütәxәsislәrinә

43 әmәk şәraiti üzrә iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsinin keyfıyyәtinә kim nәzarәt edir?.

•

Dövlәt Vergi Müfәttişliyi
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
müәssisәnin işçilәri vә Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
müәssisәnin mütәxәsislәri vә Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
müәssisәnin işçilәri vә Dövlәt Vergi Müfәttişliyi

44 Dövlәt әmәk Müfәttişliyi iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsindә nәyә nәzarәt edir?.

•

attestasiyasının keçirilmәsinә
iş yerlәrinin kәmiyyәtinә
müәssisәnin mütәxәsislәrinә
iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsinin keyfıyyәtinә
iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsinә

45 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәsindәn asılı olaraq hәr bir iş yeri hansı qruplara bölünür ?

•

sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri; lәğv edilmәli iş yerlәri
attestasiya edilmiş iş yerlәri; lәğv edilmәli iş yerlәri
attestasiya edilmiş iş yerlәri; sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri; lәğv edilmәli iş yerlәri
attestasiya edilmiş iş yerlәri; sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri; inkişaf edilmәli iş yerlәri
attestasiya edilmiş iş yerlәri; sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri;

46 Briqada iş yerinin planlaşdırılması zamanı bütün әşyaların yerlәşdirilmәsi nә ilә xarakterizә edilir?

•

maksimum qәnaәt emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә
qovuşması imkanını tәmin etsin
daha sәmәrәli seçilmәsi vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş
dairәdә qovuşması imkanını tәmin etsin
emal edilәn detalların hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması imkanını
tәmin etsin
tәcizatı vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin
xidmәti vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin

47 Hansı iş yerlәri tәkmillәşdirilmәli (sәmәrәlәşdirilmәli) olan iş yerlәrinә aiddir?

•

müәyyәn tәlәbata cavab vermәyәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş yerlәridi
müәyyәn tәlәbata cavab verәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş yerlәridi
müәyyәn tәlәbata cavab vermәyәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi mümkün olan iş yerlәridi
müәyyәn tәlәbata cavab verәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş avadanlığı
müәyyәn tәlәbata cavab vermәyәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş avadanlığı

48 Briqada iş yerinin planlaşdırılması zamanı bütün әşyaların yerlәşdirilmәsi nә ilә xarakterizә edilir?

•

maksimum qәnaәt emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә
qovuşması imkanını tәmin etsin
daha sәmәrәli seçilmәsi vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş
dairәdә qovuşması imkanını tәmin etsin
emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması imkanını
tәmin etsin
tәcizatı vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin
xidmәti vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin

49 Tәkmillәşdirilmәli (sәmәrәlәşdirilmәli) iş yerlәri necә lazımi sәviyyәyә gәtirilә bilәr?

•

müәyyәn işlәri hәyata keçirilmәklә
müәyyәn tәşkilati tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә
müәyyәn texniki tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә
müәyyәn tәşkilati texniki tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә
tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә

50 Hansı iş yerlәri lәğv edilmәli hesab edilir?.

•

lazımi tәcizata cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi kәmiyәtә cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi xidmәtә cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi keyfiyәtә cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi tәlәbatlara cavab vermәyәn iş yerlәridir

51 Lazımi tәlәbatlara cavab vermәyәn iş yerlәri hansı attestasiyasının nәticәsindәn asılı olaraq qrupa
aid edilir?.

•

mümkün olmayan iş yerlәrinә
lәğv edilmәli iş yerlәrinә
mümkün olmayan iş yerlәrinә
lәğv edilmәsi mümkün olmayan iş yerlәrinә
lәğv edilmәyәn iş yerlәrinә

52 Hansı iş yerlәri artıq vә ya az sәmәrәli iş yerlәri hesab edilir?

•

lәğv edilmәyәn vә tәkmillәçdirilәn iş yerlәri
lәğv edilmәyәn vә sәmәrәlilәşdirilmәyәn iş yerlәri
sәmәrәlilәşdirilmәyәn iş yerlәri
lәğv edilmәli iş yerlәri
lәğv edilmәyәn iş yerlәri

53 Hansı mәqsәdlә attestasiyayla bağlı müәssisәdә yaradıcı qruplar tәşkil olunur?

•

iş yerlәrinin attesasiyası vә onun sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin attesasiyası işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin lәğv edilmәsi işlәrini vә onun sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin attesasiyası vә lәğv edilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün

54 Müәssisәdә iş yerlәrinin attesasiyası vә onun sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq
üçün hansı qruplar yaradılır?

•

yaradıcı vә qabaqcıl qruplar tәşkil olunur
yaradıcı vә xidmәt edici qruplar tәşkil olunur
yaradıcı qruplar tәşkil olunur
xidmәt etmәyәn qruplar tәşkil olunur
xidmәtedici qruplar tәşkil olunur

55 İş yerlәrindә hәyata keçirilәcәk tәdbirlәrdә hansı nailiyyәtlәr nәzәrdә tutulmalıdır?

•

elmi nailiyyәtlәr, insan amilindәn real istifadә
elm vә texnikanın nailiyyәtlәri
insan amilindәn real istifadә
elm vә texnikanın nailiyyәtlәri
elm vә texnikanın nailiyyәtlәri, insan amilindәn real istifadә

56 İş yerinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr hansı grup iş yerlәrinә aid edilә bilәr?

•

bir iş yerinә
yaradıcı yerlәrinә
qrup iş yerlәrinә
bir iş yerinә, hәm dә qrup iş yerlәrinә
xidmәt edici iş yerlәrinә

57 İş yerlәrinin planlaşdırılmasının mәqsәdlәrini qeyd edin:
işçinin daha әlverişli hәrәkәti üçün şәraitin yaradılması; lazımsız, artıq hәrәkәtlәrin ixtisarı vә ya lәğvi;
әlverişli, yüksәk mәhsuldarlıqlı vә tәhlükәsiz әmәk şaraitinin yaradılması
işçinin daha әlverişli hәrәkәti üçün şәraitin yaradılması; istehsal meydançasından daha sәmәrәli vә qәnaәtli
istifadә olunması; әlverişli, yüksәk mәhsuldarlıqlı vә tәhlükәsiz әmәk şaraitinin yaradılması

•

lazımsız, artıq hәrәkәtlәrin ixtisarı vә ya lәğvi; istehsal meydançasından daha sәmәrәli vә qәnaәtli istifadә
olunması; әlverişli, yüksәk mәhsuldarlıqlı vә tәhlükәsiz әmәk şaraitinin yaradılması
işçinin daha әlverişli hәrәkәti üçün şәraitin yaradılması; lazımsız, artıq hәrәkәtlәrin ixtisarı vә ya lәğvi;
istehsal meydançasından daha sәmәrәli vә qәnaәtli istifadә olunması
işçinin daha әlverişli hәrәkәti üçün şәraitin yaradılması; lazımsız, artıq hәrәkәtlәrin ixtisarı vә ya lәğvi;
istehsal meydançasından daha sәmәrәli vә qәnaәtli istifadә olunması; әlverişli, yüksәk mәhsuldarlıqlı vә
tәhlükәsiz әmәk şaraitinin yaradılması

58 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәsindәn asılı olaraq hәr bir iş yeri hansı qruplara bölünür ?

•

sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri; lәğv edilmәli iş yerlәri
attestasiya edilmiş iş yerlәri; lәğv edilmәli iş yerlәri
attestasiya edilmiş iş yerlәri; sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri; lәğv edilmәli iş yerlәri
attestasiya edilmiş iş yerlәri; sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri; inkişaf edilmәli iş yerlәri
attestasiya edilmiş iş yerlәri; sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri;

59 İş yerlәrini texniki cәhәtdәn qiymәtlәndirilәrkәn necә dәnә әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

6
4
5
2
3

60 Attestasiyanın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә necә dәnә göstәrici istifadә olunur?

•

5
3
4
1
2

61 әmәk prosesinin xarakterinә vә әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә iş yerlәri necә qrupa
bölünür?

•

6
4
5
2
3

62 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtinә hansı tәdbirlәr
daxildir?

•

sәmәrәli әmәk proseslәrinin vә mütәrәqqi iş rejiminin tәtbiq edilmәsi; iş yerlәrin planlaşdırılmasının
yaxşılaşdırılması; әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış
normaların tәtbiq edilmәsi; geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi
yüksәdilmәsi
sәmәrәli әmәk proseslәrinin vә mütәrәqqi iş rejiminin tәtbiq edilmәsi; iş yerlәrin planlaşdırılmasının
yaxşılaşdırılması; geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi yüksәdilmәsi
sәmәrәli әmәk proseslәrinin vә mütәrәqqi iş rejiminin tәtbiq edilmәsi; iş yerlәrin planlaşdırılmasının
yaxşılaşdırılması; әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış
normaların tәtbiq edilmәsi;
әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların tәtbiq edilmәsi;
geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi yüksәdilmәsi
әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların tәtbiq edilmәsi;
geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi yüksәdilmәsi

63 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamәtinә hansı tәdbirlәr daxildir?

•

düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi; tәhlükәsiz әmәk
şәraitinin yaradılması
optimal temperatur yaradılması; sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә
kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi; tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması
optimal temperatur yaradılması; sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә
kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi
optimal temperatur yaradılması; sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması;
tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması
sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә kollektiv qoruyucu vasitәlәrin
tәtbiqi; tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması

64 İnsan orqanizminin anatomik xüsusiyyәtlәrini qeyd edin:

•

boyun ölçüsü, müxtәlif hәrәkәtlәrin әmәlәgәlmә vә görmә imkanlığı
boyun ölçüsü, çәkisi vә görmә imkanlığı
çәkisi, müxtәlif hәrәkәtlәrin әmәlәgәlmә vә görmә imkanlığı
boyun ölçüsü, çәkisi, görmә vә eşitmә imkanlığı
boyun ölçüsü, çәkisi, müxtәlif hәrәkәtlәrin әmәlәgәlmә imkanlığı

65 Respublikamızda 20042005 illәrdә iş yerlәrinin attestasiyasının nәticәsinә görә necә iş yerinin
ixtisarı, vә ya tәzәdәn gurulması müәyyәn edilmişdir?

•

100 min
200 min
300 min
350 min
250 min

66 Hansı amillәrin hesabına ümumi daxili mәhsulu 2025% artırmaq olar?

•

әmәk mәhsuldarlığının artırılması, avadanlıqların növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi vә elmitexniki
tәrәqqinin hesabına
әmәk mәhsuldarlığının artırılması, avadanlıqların növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi vә yeni mәhsulun
istehsalı hesabına
әmәk mәhsuldarlığının artırılması, avadanlıqların növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi vә mәhsulun keyfiyyәtin
hesabına
әmәk mәhsuldarlığının artırılması vә avadanlıqların növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi hesabına
әmәk mәhsuldarlığının artırılması, avadanlıqların növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi, elmitexniki tәrәqqinin
vә yeni mәhsulun istehsalı hesabına

67 Tәmirçi fәhlәni çağırmaq üçün iş yerlәri nәylә tәchiz edilmәlidir?

•

svetofor, bayraqlar, sәs siqnalı ilә
siqnal lampaları, svetofor, bayraqlar, sәs siqnalı ilә
siqnal lampaları, bayraqlar, sәs siqnalı ilә
rәngli lampaları, svetofor, bayraqlar, sәs siqnalı ilә
siqnal lampaları, svetofor, bayraqlar ilә

68 Hansı amillәr iş yerlәrinin attestasiyasını zәruri edir?

•

elmitexniki tәrәqqi vә yeni mәhsulun istehsalı
bazar iqtisadiyyatının tәlәblәri vә yeni mәhsulun istehsalı
elmitexniki tәrәqqi vә bazar iqtisadiyyatının tәlәblәri
ixtisasların artırılması vә yeni mәhsulun istehsalı

yeni mәhsulun istehsalı vә texnikanın köynәlәnmәsi

69 İş yerindә işçi mebellәri guraşdırmaq ücün onun hansı keyfiyәtlәri nәzәrә alınmalıdır?

•

konstrkusiyası vә ölçüsü
rәngi vә ölçüsü
rәngi, konstrkusiyası vә ölçüsü
ağırlığı, konstrkusiyası vә ölçüsü
rәngi vә konstrkusiyası

70 İş yerindә işçi mebellәri quraşdırmaq ücün onun hansı keyfiyәtlәri nәzәrә alınmalıdır?

•

konstrkusiyası vә ölçüsü
rәngi vә ölçüsü
rәngi, konstrkusiyası vә ölçüsü
ağırlığı, konstrkusiyası vә ölçüsü
rәngi vә konstrkusiyası

71 İş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi iş yerlәri ilә işçilәrin sayı arasında ki nisbәti necә dәyişir?

•

iş yerlәri ilә işçilәrin sayı arasında uyğunluğ yaradır
iş yerlәri ilә işçilәrin sayı arasında nisbәt yaradır
iş yerlәri ilә işçilәrin sayı arasında disproporsiya yaradır
avadanlıqla işçilәrin sayı arasında disproporsiya yaradır
iş yerlәri, avadanlıqla vә işçilәrin sayı arasında disproporsiya yaradır

72 Attestasiyanın nәticәlәri hansı göstәricilәrlә qiymәtlәndirilir?

•

“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәlidir»
«Attestasiyadan keçmәmişdir»,“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәlidir»
«Attestasiyadan keçmişdir»,«Lәğv edilmәlidir»
«Attestasiyadan keçmişdir»,“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәmәlidir»
«Attestasiyadan keçmişdir»,“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәlidir»

73 İş yerlәri ilә işçilәrin sayı arasında uyğunluğun tәmin edilmәsi üçün mütәmadi olaraq iş yerlәrinin
nәyi keçirilmәlidir?

•

iş yerlәrin attestasiyası vә ucotu keçirilmәlidir
iş yerlәrin attestasiyası keçirilmәlidir
iş yerlәrin ucotu keçirilmәlidir
iş avdavlığın ucotu keçirilmәlidir
iş avdavlığın attestasiyası keçirilmәlidir

74 İşin normal getmәsi üçün iş yerinә xidmәt necә olunmalıdır?

•

qısa müddәtli, fasilәsiz vә düzgün
individual, qısa müddәtli, fasilәsiz vә düzgün
fasilәsiz vә düzgün
kollektiv, qısa müddәtli, fasilәsiz vә düzgün
kompleks, qısa müddәtli, fasilәsiz vә düzgün

75 İş yerlәri ilә işçilәrin sayı arasında optimal nisbәt necә olmalıdır?

•

bәrabәr
iş yerlәrin sayı daha cox olmalıdır
işçilәrin sayı daha cox olmalıdır

iş yerlәrin sayı 4 dәfә cox olmalıdır
iş yerlәrin sayı 2 dәfә cox olmalıdır

76 әmәk mәhsuldarlığının artırılması vә avadanlıqların növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi hesabına
ümumi daxili mәhsulu necә faiz artırmaq olar?

•

2126%
2830%
2025%
1
3035%

77 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtinә hansı tәdbirlәr
daxildir?

•

sәmәrәli әmәk proseslәrinin vә mütәrәqqi iş rejiminin tәtbiq edilmәsi; iş yerlәrin planlaşdırılmasının
yaxşılaşdırılması; әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış
normaların tәtbiq edilmәsi; geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi
yüksәdilmәsi
sәmәrәli әmәk proseslәrinin vә mütәrәqqi iş rejiminin tәtbiq edilmәsi; iş yerlәrin planlaşdırılmasının
yaxşılaşdırılması; geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi yüksәdilmәsi
sәmәrәli әmәk proseslәrinin vә mütәrәqqi iş rejiminin tәtbiq edilmәsi; iş yerlәrin planlaşdırılmasının
yaxşılaşdırılması; әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış
normaların tәtbiq edilmәsi;
әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların tәtbiq edilmәsi;
geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi yüksәdilmәsi
әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların tәtbiq edilmәsi;
geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi yüksәdilmәsi

78 İş yerinin tәchizatı üçün lazım olan vәsaitin növü vә miqdarı hansı faktorlardan asılıdır?

•

iş yerinin yerlәşmәsindәn, onun ixtisaslaşma dәrәcәsindәn vә mexaniklәşmәsi sәviyyәsindәn
iş yerinin texnoloji tәyinatından, onun ixtisaslaşma dәrәcәsindәn
iş yerinin texnoloji tәyinatından, onun ixtisaslaşma dәrәcәsindәn vә mexaniklәşmәsi sәviyyәsindәn
iş yerinin texnoloji tәyinatından, mexaniklәşmәsi sәviyyәsindәn
iş yerinin texnoloji tәyinatından, onun ixtisaslaşma dәrәcәsindәn vә avtomatlaşma sәviyyәsindәn

79 Hәr bir iş yeri attestasiyadan keçdikdәn sonra attestasiyanın nәticәlәri hansı sәnәddә qeyd edilir?

•

cografi xәritәlәrdә
xüsusi xәritәlәrdә
fizioloji xәritәlәrdә
psixoloji xәritәlәrdә
ekspert xәritәlәrdә

80 İş yerin antropometrik avadanlıqla tәchizatı insanın hansı keyfiyәtindәn asılıdır?

•

insanın iş bacarığından
insan orqanizminin anatomik xüsusiyyәtlәrindәn
insanın iş keyfiyәtlәrindәn
insanın ixtisas dәrәcәsindәn
insanın ixtisasından

81 İş yerlәrinin attestasiyasında әsas mәqsәdlәrini sadalayın:

•

mövcud iş yerlәrini qaldırmaq; ağır әl әmәyinin azadılması; әmәyin cazibәdarlığının artırılması
ağır fiziki vә әl әmәyinin azadılması; әmәyin mәzmun vә cazibәdarlığının artırılması

•

mövcud iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq; ağır fiziki vә әl әmәyinin
azadılması; әmәyin mәzmun vә cazibәdarlığının artırılması
mövcud iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq; әmәyin mәzmun vә
cazibәdarlığının artırılması
mövcud iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq; ağır fiziki vә әl әmәyinin
azadılması

82 İş yerlәrinin texniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas diqqәt nәyә yetirilir?

•

texniki araşdırma vasitәlәri, әmәk vasitәlәri, işçilәrin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu
tәchizatı, texniki vә tәşkilatı silahlandırma, әmәk vasitәlәri, işçilәrin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu
tәchizatı, texniki vә tәşkilatı silahlandırma, texniki araşdırma vasitәlәri, әmәk vasitәlәri
tәchizatı, texniki vә tәşkilatı silahlandırma, texniki araşdırma vasitәlәri, әmәk vasitәlәri, işçilәrin erqonomik
tәlәblәrә uyğunluğu
texniki silahlandırma, işçilәrin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu

83 Biomexanika insan bәdәnin hansı keyfiyәtlәrini xarakterizә edir?

•

görmә, eşitmә, qoxu hissetmә, yüklәrin qalxızmasını
görmә, eşitmә, qoxu hissetmә,mәhsülyәt, yüklәrin qalxızması
görmә, qoxu hissetmә, yüklәrin qalxızması
görmә, eşitmә, qoxu hissetmә
eşitmә, qoxu hissetmә,mәhsülyәt, yüklәrin qalxızması

84 Hansı amillәrin inkişafı iş yerlәrinin attestasiya olunmasını zәruri edir?

•

elmi tәrәqqinin müasir inkişafı vә bazar iqtisadiyyatının tәlәblәri
texniki tәrәqqinin müasir inkişafı vә bazar iqtisadiyyatının tәlәblәri
elmitexniki tәrәqqinin müasir inkişafı vә bazar iqtisadiyyatının tәlәblәri
elmin, tәrәqqinin müasir inkişafı vә iqtisadiyyatının tәlәblәri
elmitexniki tәrәqqinin müasir inkişafı

85 әmәk zamanı insanların özündә hansı proseslәr baş verir?

•

onların işlәmәk bacarıqları inkişafı edir
onlar özlәridә dәyişilir, zәngilәşir vә inkişaf edir
iş yerlәrindә işlәmәk bacarıqları inkişafı edir
iş yerlәrindә işlәmәk bacarıqları inkişaf edir
iş yerlәri inkişaf edir

86 Rәhbәr işçilәrin iş yerlәrinin attestasiyası zamanı nә qiymәtlәndirilir?

•

iş yeri vә idarәedilәn avadanlıq
iş yeri vә idarәedilәn iş
idarәedilәn avadanlıq
iş yeri vә xidmәt
iş yeri

87 әmәyin sosial tәbiәti hansı proseslәrin inkişafı ilә sıx bağlıdır?

•

iş yerlәrin, ixtisasın yaranması vә inkişafı ilә
ixtisasın yaranması vә inkişafı ilә
iş yerlәrin inkişafı ilә
iş yerlәrin sәmәrәli istifadәsi
insanın yaranması vә inkişafı ilә

88 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi ücün müәssisәdә hansı metodik sәnәd hazırlanır?

•

iş yerlәrinin metodikası
iş yerlәrinin attestasiyasının metodikası
işlәmә metodikası
iş avadanlığın metodikası
iş yerlәrinin tәhlil metodikası

89 İnsanların öz vaxtını sәmәrәli istifadәsini nә vadar edir?

•

iş yerlәrin, avadanlığın olması
iş yerlәrin, mәşgulluğun olması
iş avadanlığın olması
iş yerlәrin, avadanlığın sәmәrәli istifadәsi
iş yerlәrin, avadanlığın sәmәrәli istifadәsi

90 İş yerinә xidmәt edilmәsinin düzgün tәşkili nәyi tәlәb edir?

•

kömәkçi sexlәrdә işlәrin paralel yerinә yetirilmәsini
әsas vә kömәkçi sexlәrdә işlәrin paralel vә ardıcıl yerinә yetirilmәsini
әsas sexlәrdә işlәrin paralel vә ardıcıl yerinә yetirilmәsini
әsas vә kömәkçi sexlәrdә işlәrin paralel yerinә yetirilmәsini
әmәyin xidmәtini düzgün gurulmasını

91 İş yerinin düzgün tәchizatı vә xidmәt insan әmәyinә necә tәsir edir?

•

әmәyin effektliyini yüksәldir
әmәyin qorunmasını yüksәldir
әmәyin effektliyini stabil edir
әmәyin effektliyini azaldır
әmәyin xidmәtinә düzgün qurulmasına sәbәb olur

92 İş yerlәrin, mәşgulluğun olması insanların öz vaxtının istifadәsinә necә tәsir edir ?

•

sәrbәstlәşdirir
sәmәrәli istifadәsinә gәtirib cıxarır
qeyri sәrbәstlәşdirir
sәrbәstlәşdirir vә ixtisasın artırılmasına sәrf edilir
sәmәrәli istifadәsinә gәtirib cıxarır

93 İş yerinin sәmәrәli planlaşdırılması hansı mәsәlәnin hәllini asanlaşdırır?

•

iş yerinin tәhcizatını
iş yerinin ucotunu
iş yerinin xidmәtini
işlәrin tez vә az qüvvә ilә yerinә yetirilmәsini
iş yerinin planirovkasını

94 Hansı fәhlәlәrin xidmәt zonası daha geniş olur?

•

kömәkçi fәhlәlәrin
ixtisaslaşmış fәhlәlәrin
әsas fәhlәlәrin
mexaniki sexlәrin fәhlәlәrin
әsas sexlәrin fәhlәlәrin

95 İstehsalın vә әmәyin tәşkilinin әsasında nә dayanır?

•

iş vaxtının sәmәrәli tәşkili
iş rejimin sәmәrәli tәşkili
iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili
iş yerlәrinin sayının azaldılması
iş yerlәrinin sayı

96 İş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili nәyin әsasında deyanır?

•

texniki vә texnoloji prosesin
iş rejimin
texnoloji prosesin
iş yerlәrinin sayın coxaldılmasında
istehsalın vә әmәyin

97 İş yerlәrinin tәşkilinin әsas ünsürlәrini qeyd edin:

•

iş rejimin, iş yerlәrinin tәchizatı, texnoloji prosesin ixtisaslaşması,
iş rejimin, iş yerlәrinin ixtisaslaşması, tәchizatı vә sәmәrәli xidmәti
iş yerlәrinin ixtisaslaşması, tәchizatı vә sәmәrәli xidmәti
iş rejimin, iş yerlәrinin tәchizatı vә ixtisaslaşması
iş rejimin, iş yerlәrinin tәchizatı vә sәmәrәli xidmәti

98 Hansı fәhlәlәrin xidmәt zonası daha dar olur?

•

әsas fәhlәlәrin
әsas sexlәrin fәhlәlәrin
kömәkçi fәhlәlәrin
mexaniki sexlәrin fәhlәlәrin
ixtisaslaşmış fәhlәlәrin

99 Müәssisәdә iş yerlәrinin attesasiyası vә onun sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq
üçün hansı qruplar yaradılır?

•

yaradıcı vә qabaqcıl qruplar tәşkil olunur
yaradıcı vә xidmәt edici qruplar tәşkil olunur
yaradıcı qruplar tәşkil olunur
xidmәt etmәyәn qruplar tәşkil olunur
xidmәt edici qruplar tәşkil olunur

100 İş yerlәrinin düzgün tәşkili dedikdә nәyi nәzәrdә tutur?

•

işin fasilәsiz vә az vaxt sәrf etmәklә yerinә yetirilmәsi
işin az vaxt sәrf etmәklә vә keyfiyәtli yerinә yetirilmәsi
işin fasilәsiz yerinә yetirilmәsi
işin vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsi
işin yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsi

101 İş yerlәrinin hәr birinә bu vә ya digәr ümumi әlamәtlәrinә görә birlәşәn müәyyәn qrup
әmәliyyatların vә ya işlәrin tәhkim olunması dedikdә nә başa düşülür?

•

iş yerlәrinin ixtisaslaşması
iş yerlәrinin artırılması vә inkişafı
iş yerlәrinin ixtisaslaşması vә inkişafı

iş yerlәrinin zәngillәşdirilmәsi
iş yerlәrinin zәngillәşdirilmәsi vә ixtisaslaşması

102 İş yerlәrindә hәyata keçirilәcәk tәdbirlәrdә hansı nailiyyәtlәr nәzәrdә tutulmalıdır?

•

elm nailiyyәtlәri, insan amilindәn real istifadә
elm vә texnikanın nailiyyәtlәri
insan amilindәn real istifadә
elm vә texnikanın nailiyyәtlәri
elm vә texnikanın nailiyyәtlәri, insan amilindәn real istifadә

103 İş yerlәrinin qüsurlu tәşkili nәyi coxaldır?

•

mәhsulun istehsalını
işin yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsini
işin fasilәrini vә vaxt itkilәrini
sәmәrәli vaxtın hәcmini
işin az vaxt sәrf etmәklә vә keyfiyәtli yerinә yetirilmәsi

104 İş yerinin tәşkili hansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

iş yerinin planlaşdırılması ; iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması
iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması işin yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsi
iş yerinin planlaşdırılması ; iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; işin vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsi
iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması işin
iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması; işin az vaxt sәrf etmәklә yerinә yetirilmәsi

105 İş yerlәrinin mәntәqәsindә olan әsas texnoloji vә kömәkçi avadanlıqların, texnoloji vә tәşkilati
lәvazimatların, siqnallaşdırma vә texniki tәhlükәsizlik vasitәlәrinin mәcmuyu dedikdә nә başa
düşülür?

•

iş yerlәrinin tәchizatı vә ixtisaslaşması
iş yerlәrinin tәchizatı vә artırılması
iş yerlәrinin tәchizatı vә inkişafı
iş yerlәrinin tәchizatı
iş yerlәrinin zәngillәşdirilmәsi vә tәchizatı

106 İşçinin yorğunluğun aşağı salınmasının әsas şәrtini qeyd edin?

•

iş yerinin tәcizatın tәşkili
işi yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsi
işin fasilәrini vә vaxt itkilәrini azaltmaq
sәmәrәli vaxtın hәcminin artırılması
iş yerinin sәmәrәli tәşkili

107 әgәr iş yerin tәchizatı istehsal prosesinin mәzmununa vә keyfiyyәinә uyğundursa, onun haqqında
nә demәk olar?

•

sәmәrәli ixtisaslaşıb
qismәn sәmәrәli tәşkil edilib
sәmәrәli tәşkil edilib
iş yerlәrinin xidmәti sәmәrәli tәşkil edilib
sәmәrәsiz tәşkil edilib

108 İşçinin sağlamlığının qorunmasının әsas şәrti:

•

ixstisaslı iş yerlәrin yaradılması
iş yerinin işıqlandırması
iş yerinin xidmәtin tәşkili
tәhlükәsiz iş yerlәrin yaradılması
iş yerinin düzgün tәhcizatı

109 İş yerlәrinә müntәzәm xidmәtin vә tәcizatın tәşkil olunmasının әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

işçilәrә normal vә fasilәli iş şәraitinin yaradılması
işçilәrә normal vә fasilәsiz iş şәraitinin yaradılması
yüksәk gәrginli vә fasilәsiz iş şәraitinin yaradılması
yüksәk gәrginli vә fasilәsiz iş yerlәrinin xidmәtini yaradılması
yüksәk gәrginli iş şәraitinin yaradılması

110 İş yerlәrinә vaxtlıvaxtında vә mütәrәqqi xidmәt olunmasının tәşkili nәyin zәruri şәrtdir?

•

әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi vә qәnaәtlә sәrf olunması
mәhsulun keyfiyәtinin yüksәldilmәsi vә madditexniki vasitәlәrin qәnaәtlә sәrf olunması
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi vә madditexniki vasitәlәrin qәnaәtlә sәrf olunması
mәhsulun keyfiyәtinin vә madditexniki vasitәlәrin qәnaәtlә sәrf olunması
mәhsulun keyfiyәtinin yüksәldilmәsi vә madditexniki vasitәlәrin sәrf olunması

111 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin istiqamәtlәrini sadalayın?

•

elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı; әmәk şәraitinin yaxşılaşması
insan amilinin fәallaşmasması; elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı; әmәk şәraitinin
yaxşılaşması
insan amilinin fәallaşması; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı; әmәk şәraitinin yaxşılaşması
insan amilinin fәallaşmasması; elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi
insan amilinin fәallaşmasması; elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı

112 İş yerlәrinin düzgün tәşkili әmәk mәhsuldarlığına necә tәsir göstәrir?

•

artmasına şәrait yaradır
әmәk intensivliyin artmasına şәrait yaradır
artmamasına şәrait yaradır
iş vaxtın artmasına şәrait yaradır
әmәk intensivliyin vә iş vaxtın artmasına şәrait yaradır

113 İş yerinin tәşkili müәssәdә nәyin göstәricisidir?

•

istehsalın vә iş vaxtının tәşkilinin
әmәk intensivliyin artmasının vә iş vaxtının tәşkilinin
istehsalın vә әmәyin tәşkilinin
әmәk intensivliyin artmasının
iş vaxtının artmasının vә tәşkilinin

114 İş yerinin sәmәrәli planlaşdırılması әmәk hәrәkәtlәrinә necә tәsir edir?

•

әmәk hәrәkәtlәrini çәtinlәşdirir
әmәk hәrәkәtlәrini sayca azaldır
әmәk hәrәkәtlәrini yüngüllәşdirir
әmәk hәrәkәtlәrini daha cevik edir
әmәk hәrәkәtlәrini sayca coxaldır

115 Yaxşı tәşkil edilmiş iş yerlәri әmәyin tәhlükәsizliyinә necә tәsir edir?

•

istehsalın vә işçilәrin sağlamlığının mühafizә olunmasına sәbәb olur
istehsalın mühafizә olunmasına sәbәb olur
işçilәrin sağlamlığının mühafizә olunmasına sәbәb olur
iş vaxtının artmasının vә işçilәrin sağlamlığının mühafizә olunmasına sәbәb olur
әmәk intensivliyin artmasının vә işçilәrin sağlamlığının mühafizә olunmasına sәbәb olur

116 İşçinin fiziki vә әsәbipsixoloji yükün azalması nәyin nәticәsindә mümkündür?

•

iş yerlәrindә gәrginli әmәk intensivliyin artmasının nәticәsindә
iş yerlәrindә әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması nәticәsindә
iş yerlәrindә әlverişli vә gәrginli şәraitinin yaradılması nәticәsindә
iş yerlәrindә әlverişli vә gәrginli әmәk intensivliyin artmasının nәticәsindә
iş yerlәrindә әlverişli vә gәrginli әmәk şәraitinin yaradılması nәticәsindә

117 Necә әsas amil müasir dövrdә mövcud iş yerlәrinin azalmasının әsas sәbәbidir?

•

2
3
4
6
5

118 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәrdәn әn yüngülünü qeyd edin:

•

bilәklәrin hәrәkәti;
barmaqların hәrәkәti;
qolların hәrәkәti;
çiyinlәrin hәrәkәti;
ayaq barmaqlarının hәrәkәti

119 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi ücün müәssisә rәhbәrin әmrinә әsasәn müәssisәdә
nә yaradılır?

•

komissiya yaradılır
mәslәhәt ücün komissiya yaradılır
şura yaradılır
qәrar qabul etmәk ücün komissiya yaradılır
tәhlil ücün komissiya yaradılır

120 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәrdәn әn az yoran hәrәkәtlәr qrupu qeyd edin:

•

bilәklәrin hәrәkәti;
barmaqların hәrәkәti;
çiyinlәrin hәrәkәti;
gövdәnin hәrәkәti
ayaq barmaqların hәrәkәti

121 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәrdәn әn ağır hәrәkәtlәr qrupu qeyd edin:

•

gövdәnin hәrәkәti vә ayaq barmaqların hәrәkәti
ayaq barmaqların hәrәkәti
bilәklәrin hәrәkәti;
qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti;
barmaqların hәrәkәti;

122 әmәyin sosial tәbiәti nә ilә bağlıdır ?

•

insanların arası münasibәtlәrin inkişafı vә ixtisasların artırılması ilә
insanların dәyişilmәsi, zәngilәşmәsi vә inkişafı ilә
insanların deyişilmәsi, ixtisasların artırılması ilә
insanların arası münasibәtlәrin inkişafı ilә
insanların ixtisasların vә әmәk mәhsuldarlığın artırılması ilә

123 Elmitexniki tәrәqqinin vә bazar münasibәtlәrinin inkişafı iş yerlәrinin sayına necә tәsir edir?

•

onları dәyişdirir
onları mürәkkәblәşdirir
onları aantlaşdırır
onları azaldır
onları coxaldır

124 İstehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması әmәk şәraitinә necә tәsir edir?

•

işi yüngülәşdirir
vaxt itkilәrini azaldır vә işi yüngülәşdirir
onu sağlamlaşdırır
mәhsul itkilәrini azaldır vә işi yüngülәşdirir
vaxt itkilәrini azaldır

125 Yorğunluğun azalmasının әsas istiqamәtlәrini qeyd edin?

•

iş vaxtının dәyişdirilmәsi
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
mәhsul itkilәrinin azaldılması
iş yerinin dәyişdirilmәsi
iş günlәrinin dәyişdirilmәsi

126 Hansı növ iş yerindә başlıca vәzifә maşınla insanın işinin uzlaşmasını tәmin etmәkdәn ibarәt
olmalıdır?

•

әllә görülәn işlәrdә
kompleks mexaniklәşdirilmiş
әllә görülәn vә mexaniklәşdirilmәmiş işlәrdә
avtomatlaşdırılmamış işlәrdә
mexaniklәşdirilmәmiş işlәrdә

127 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәlәri hansı sәnәddә öz әksini tapır?

•

müәssisә rәhbәrinin әmrindә
müәssisә rәhbәrinin sәrәncamında
müәssisә rәhbәrinin xahişindә
müәssisә rәhbәrin izahatında vә әmirindә
müәssisә rәhbәrinin izahatında

128 Kompleks mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә işcimexanizm sistemindә idarәedici rolu kim
oynayır?

•

işci
işci, mütәxәsis vә mühәndis
işci vә mühәndis

mütәxәsis vә mühәndis
işci vә mütәxәsis

129 Fәhlәlәrin yorulmasına hansı amillәr tәsir etmir?

•

iş yerinin düzgün tәşkili
iş yerin vә keyfiyyәtin düzgün tәşkili
iş şәratinin düzgün tәşkili
işcilәrin sayı
iş yerin vә iş şәratin düzgün tәşkili

130 İş yerlәrin sәmәrәli tәşkili birbaşa nәyә tәsir göstәrir?

•

iş vaxtın tәşkilinә
әmәk haqqının tәşkilinә
texnoloji prosesin tәşkilinә
әmәk intizamın tәşkilinә
әmәyin tәşkilinә

131 Hansı növ iş yerindә texnoloji prosesin mәqsәdinә fәhlәnin heç bir iştirakı olmadan maşının
hәrәkәti ilә nail olunur?

•

avtomatlaşdırılmış
qismәn avtomatlaşdırılmış vә mexaniklәdirilmiş
qismәn avtomatlaşdırılmış
xidmәt vә qismәn avtomatlaşdırılmış
mexaniklәşdirilmәmiş vә qismәn avtomatlaşdırılmış

132 Avtomatlaşdırılmış iş yerlәrindә fәhlәnin heç bir iştirakı olmadan hansı növ işlәr görülür?

•

planlaşdırma vә texnoloji proseslәr
texnoloji proseslәr
tәcizat vә texnoloji proseslәr
tәcizat vә xidmәt proseslәr
xidmәt vә texnoloji proseslәr

133 Hansı növ avadanlıq proqramla idarә olunur?

•

planlaşdırma vә texnoloji proseslәr
texnoloji proseslәr
nәqliyat vasitәlәri
avtomatdәzgahlar
xidmәt vә texnoloji proseslәr

134 Avtomatdәzgahlar necә idarә olunur?

•

tәcizat proqramı ilә
proqramla
texnoloji proseslәrin proqramı ilә
xidmәt proqramı ilә
nәqliyyat vasitәlәrin proqramı ilә

135 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәlәri haqqında müәssisә rәhbәri mәlumatı kimlәrә çatdırılır?

•

müәssisәnin işçilәrinә vә mütәxәsislәrinә
müәssisәnin işçilәrinә

•

müәssisәnin mütәxәsislәrinә
müәssisәnin mütәxәsislәrinә vә rәhbәr heyәtinә
müәssisәnin rәhbәr heyәtinә

136 İş yerlәrinin attestasiyası hansı qrup elmlәrә aiddir?.

•

sosiobioloji
sosialiqtisadi
iqtisadi texniki
sosiofizioloji
iqtisadi erqonomika

137 әmәk şәraiti üzrә iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsinin keyfıyyәtinә kim nәzarәt edir?.

•

Dövlәt Vergi Müfәttişliyi
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
müәssisәnin işçilәri vә Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
müәssisәnin mütәxәsislәri vә Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
müәssisәnin işçilәri vә Dövlәt Vergi Müfәttişliyi

138 Kiçik seriyalı vә fәrdi istehsal tipinә hansı iş yerlәri uyğun gәlir?

•

qeyri universal vә xüsusi
qeyri universal
universal
qeyri xüsusi vә universal
universal vә xüsusi

139 İri seriyalı istehsal tipinә hansı iş yerlәri uyğun gәlir?

•

ixtisaslaşmış
ixtisaslaşmış vә universal
qeyri ixtisaslaşmış vә universal
xüsusi vә universal
qeyri universal vә ixtisaslaşmış

140 İş yerlәri avadanlıqların sayına görә hansı qruplara bölünür?

•

bir necә dәnә dәzgahlı, çoxdәzgahlı
birdәzgahlı, çoxdәzgahlı
azdәzgahlı, çozdәzgahlı
hündür dәzgahlı, çozdәzgahlı
bir qrup dәzgahlı, çozdәzgahlı

141 Kömәkçi qurğular vә vasitәlәr çoxdәzgahlı iş yerlәrindә hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

işi sürәtlәndirәn, yüngüllәşdirәn vә sәmәrilәşdirәn
işi sürәtlәndirәn vә yüngüllәşdirәn
işi sürәtlәndirәn, yüngüllәşdirәn vә sәmәrilәşdirәn
işi sürәtlәndirәn vә sәmәrәlәşdirәn
işi sürәtlәndirәn, ağırlaşdıran vә sәmәrәlәşdirәn

142 Çoxdәzgahlı iş yerlәri hansı tipli iş yerlәrinә bölünür?

•

cox cinsli vә müxtәlif cinsli
eyni cinsli vә mürrәkkәb cinsli

•

eyni cinsli vә müxtәlif cinsli
az cinsli vә müxtәlif cinsli
az cinsli vә mürrәkkәb cinsli

143 Çoxdәzgahlı birtipli iş yerlәri hansı cins avadanlıqlarla tәchiz olunur ?

•

çox cinsli
mürәkkәb cinsli
eyni cinsli
mürәkkәb vә fәrqli cinsli
fәrqli cinsli

144 Çoxdәzgahlı birtipli iş yerlәri necә cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunur ?

•

1
3
2
5
4

145 Eyni cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunan iş yerlәrindә fәhlәnin adәtәn necә peşәyә malik olması
kifayәtdir?

•

5
3
4
1
2

146 әsas fәhlә müxtәlif cinsli avadanlıqlara xidmәt edәrkәn ondan hansı işlәri görmәsi tәlәb olunur?

•

bir peşәyә vә ixtisas mәxsus
bir neçә ixtisasa mәxsus
bir ixtisasa mәxsus
bir peşәyә mәxsus
bir neçә peşәyә mәxsus

147 әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә hansı әmәk proseslәri yerinә yetirilir?

•

әsas, kömәkçi vә mexanik
әsas vә mexanik
әsas, kömәkçi vә avtomatik
әsas vә kömәkçi
kömәkçi vә mexanik

148 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal proseslәri hansı vasitәlәrin kömәyi ilә yerinә yetirilir?

•

maşın, mexanizmlәrin vә bir fәhlәnin
maşın vә mexanizmlәrin
maşın, mexanizmlәrin vә bir iki fәhlәnin
mühәndislәrin vә mexanizmlәrin
mühәndislәrin, maşın vә mexanizmlәrin

149 İş yerinin normal, lazımı qaydada saxlanılması nәyi azaldır?

•

mәhsul itkilәrini

•

fәhlәlәrin yorulması hallarını
xammal itkilәrini
enerji vә xammal itkilәrini
mәhsul itkilәrini vә xammal itkilәrini

150 İş yerlәrindә fәhlәlәrin yorulmasına tәsir edәn amillәrin artırılması nәyi coxaldır?

•

mәhsuldar işlәmәsini
vaxt itkilәrini
әmәk keyfiyyәtini
mәhsul qәnaitini
mәhsul itkilәrini

151 Qismәn mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә fәhlә әli ilә nәyi istiqamәtlәndirir?

•

mexanizmin hәrәkәtini
iki mexanizmin vә avtomatların hәrәkәtini
mexanizmin vә avtomatların hәrәkәtini
ü, mexanizmin vә avtomatların hәrәkәtini
avtomatların hәrәkәtini

152 İş yerlәrindә iş şәritin aşaqı sәviyyәdә olması iş mәhsuldarlığına necә tәsir edir?

•

onu artırır
onu azaldır
hec tәsir etmir
onun keyfiyәtini artırır
onu stabil saxlayır

153 Briqada iş yerinin planlaşdırılması zamanı bütün әşyaların yerlәşdirilmәsi nә ilә xarakterizә
edilir?

•

maksimum qәnaәt emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә
qovuşması imkanını tәmin etsin
daha sәmәrәli seçilmәsi vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş
dairәdә qovuşması imkanını tәmin etsin
emal edilәn detalların hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması imkanını
tәmin etsin
tәcizatı vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin
xidmәti vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin

154 İş yerlәrinin attestasiyasının necә әsas vәzifәsi vardır?

•

5
3
4
1
2

155 İstehsal prosesinin normal davamı hәr şeydәn әvvәl nәyi tәlәb edir?
münasibәtlәrin düzgün tәşkilini
İş yerinin düzgün tәhcizatını
әmәk haqqının düzgün tәşkilini

•

•

iş yerinin düzgün tәşkilini
İş şәraitinin düzgün tәşkilini

156 İş yerlәrinin attestasiyasının әsas vәzifәlәrini qeyd edin:

•

әsas istehsal fondlarından vә әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin
yüksәldilmәsi
әsas istehsal fondlarından vә әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli
әsas istehsal fondlarından sayının azaldılması, sәmәrәli
dövriyyә fondlarından vә әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli
әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin yüksәldilmәsi

157 İş yerlәrinin attestasiyası kimin iştiraki ilә tәşkil edilir?

•

sex vә sahә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, qabaqcıl fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, kömәkci fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, kömәkci fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, qabaqcıl fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, qabaqcıl fәhlәlәr vә baş mütәxәssislәr

158 İcraçının mәhsuldar işi xeyli dәrәcәdә aşağıdakılarla şәrtlәnir:

•

rahat hәrәkәt zonasının düzgün seçilmәsindәn vә keyfiyyәt prosesi
rahat hәrәkәt zonasının düzgün seçilmәsin vә әmәk prosesin ardıcılığı
rahat hәrәkәt zonasının düzgün seçilmәsin vә texnoloji proseslәrin tәşkili
iş yerlәrinin tәchiz edilmәsi vә әmәyin tәşkili
rahat hәrәkәt zonasının düzgün seçilmәsindәn vә iş yerlәrinin tәchiz edilmәsi

159 "İş yerlәrinin attestasitası kursunun predmeti nә tәşkil edir?

•

iş yerinin öyrәnilmәsi vә tәhlili
iş yerlәrinin müqaisәli tәhlili vә tәşkili
iş yerlәrinin ucotu vә qiymәtlәndirilmәsi
iş yerinin öyrәnilmәsi vә kompleks qiymәtlәndirilmәsi
iş yerlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi

160 İş yerlәrin tәşkilinin daimi tәkmillәşdirilmәsi vacibliyi nәyә әsaslanır?

•

burada maddi nemәtlәrin istehsalı baş verir
burada maddi nemәtlәrin istehsalı vә insan vaxtının sәrfi baş verir
burada insan vaxtının sәrfi vә xidmәtlәrin istehsalı baş verir
burada insan vaxtının sәrfi vә giymәtlәndirilmәsi baş verir
burada istehsalı proseslәr baş verir

161 İş yerlәrin attestasiyası zamanı hansı mәsәlәr diqqәt mәrkәzindә olmalıdır?

•

Elmitexniki tәrәqqi vә muasir tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin
işlәnib hazırlanması;
muasir tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin
işlәnib hazırlanması;
Elmitexniki tәrәqqi vә gündәlik tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi
muasir tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin
işlәnib hazırlanması; әl vә ağır fıziki әmәyin tәtbiqinin ixtisar edilmәsi, az sәmәrәli iş yerlәrinin lәğvi;
avadanlıqların işinin növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi; tәtbiq olunan әmәk sәrfi normalarının keyfiyyәtinin
yoxlanılması
Elmitexniki tәrәqqinin vә bazar iqtisadiyyatın tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; tәtbiq
olunan әmәk sәrfi normalarının keyfiyyәtinin yoxlanılması

162 İş yerlәrinin attestasiyasının әsas vәzifәlәrinә aiddir:

•

işcilәrin sağlamlığının vә şәxsi tәhlükәsizliyinin qorunması
işcilәrin şәxsi tәhlükәsizliyinin vә iş rejimin qorunması
işcilәrin sağlamlığının vә yüksәk iş marağın qorunması
işcilәrin şәxsi tәhlükәsizliyinin vә iş keyfiyyәtinin qorunması
işcilәrin sağlamlığının vә intizamın qorunması

163 Azәrbaycan Respublikasının Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi
haqqında 6 may 2009ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarında necәdә әsas ümumi müddәalar öz
әksini tapmışdır?

•

7
5
6
3
4

164 İş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

iş yerlәrinin sayını müәyyәnlәşdirilmәsi, qruplaşdırılması
iş yerlәrinin sayını müәyyәnlәşdirilmәsi, tәsniflәşdirilmәsi
iş yerlәrini tәsniflәşdirilmәsi vә qruplaşdırılması
iş yerlәrinin yerini müәyyәnlәşdirilmәsi, tәsniflәşdirilmәsi vә qruplaşdırılması
iş yerlәrinin sayını müәyyәnlәşdirilmәsi, tәsniflәşdirilmәsi vә qruplaşdırılması

165 İş yeri tәtbiq edilәn әl әmәyin nisbәtinә görә necә fәrqlәnir?

•

әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsinә görә
әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә istehsal edilәn mәhsula görә
әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә texnoloji tәyinatına görә
әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә istehalın texnilitexnoloji mürәkkәbliyinә
әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә mәhsulun mürәkkәbliyinә görә

166 Iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasını necә әsas mәrhәlәlәdәn kecir?

•

5
3
4
1
2

167 İş yerinin sәmәrәli tәşkilinin vәzifәlәrindәn biri :

•

artıq texnoloji proseslәrin ixtisar edilmәsi
fәhlәlәrin artıq yorulması hallarını ixtisar edilmәsi
artıq әmәk hәrәktlәri vә texnoloji proseslәri ixtisar edilmәsi
artıq texnoloji proseslәrin vә әmәk fәndlәrinin ixtisar edilmәsi
artıq әmәk hәrәktlәri vә fәndlәrinin ixtisar edilmәsi

168 Iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının әsas mәrhәlәlәrini qeyd edin:

•

iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcudiş yerlәrinin
qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri yekunlaşdırılması;
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcudiş yerlәrinin qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri
yekunlaşdırılması; iş yerlәrinin attestasiyası nәticәsindә onun sәmәrәlәşdirilmәsidir

•

iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcud iş yerlәrinin
qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri yekunlaşdırılması; iş yerlәrinin attestasiyası nәticәsindә onun
sәmәrәlәşdirilmәsidir
iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcudiş yerlәrinin
qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri yekunlaşdırılması
iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyası nәticәsindә onun sәmәrәlәşdirilmәsidir

169 İş yerlәrinin attestasiyasının normativ әsasını necә dәnә әsas sәnәd vә standartlar tәşkil edir?

•

7
3
4
5
6

170 İş yerlәrinin attestasiyasının normativ әsasını hansı sәnәd vә standartlar tәşkil edir?

•

Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi, normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları
normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları, sanitar qaydaları vә gigiyena normativlәri
Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi, normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları,
sanitar qaydaları vә gigiyena normativlәri
Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi, sanitar qaydaları vә gigiyena normativlәri
normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları, sanitar qaydaları

171 İş yerlәrinin attestasitası kursunun predmeti nә tәşkil edir?

•

iş yerlәrinin ucotu vә qiymәtlәndirilmәsi
iş yerlәrinin müqaisәli tәhlili vә tәşkili
iş yerlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi
iş yerinin öyrәnilmәsi vә kompleks qiymәtlәndirilmәsi
iş yerinin öyrәnilmәsi vә tәhlili

172 Attestasiyanın başa çatması ilә әlaqәdәr müәssisәdә hansı növ tәhlil aparılır?

•

texniki tәhlil
iqtisadi tәhlil
texnikiiqtisadi tәhlil
sosialiqtisadi tәhlil
sosial tәhlil

173 İş yerinin sәmәrәli planlaşdırılması әmәk hәrәkәtlәrinә necә tәsir edir?

•

әmәk hәrәkәtlәrini sayca coxaldır ixstisaslı iş yerlәrin yaradılması
әmәk hәrәkәtlәrini üngüllәşdirir
әmәk hәrәkәtlәrini sayca azaldır
әmәk hәrәkәtlәrini cәtinlәşdirir
әmәk hәrәkәtlәrini daha cevik edir

174 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi üçün müәssisә rәhbәri tәrәfındәn nә verilmәlidir?

•

sәrәncam verilmәlidir
göstәriş verilmәlidir
mәslәhәt verilmәlidir
sәrәncam verilmәlidir
әmr verilmәlidir

175 İş yerinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr hansı grup iş yerlәrinә aid edilә bilәr?

•

bir iş yerinә
qrup iş yerlәrinә
yaradıcı yerlәrinә
xidmәt edici iş yerlәrinә
bir iş yerinә, hәm dә qrup iş yerlәrinә

176 İş yerlәrinin qüsurlu tәşkili nәyi coxaldır?

•

sәmәrәli vaxtın hәcmini
mәhsulun istehsalını
işin fasilәrini vә vaxt itkilәrini
işin yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsini
işin az vaxt sәrf etmәklә vә keyfiyәtli yerinә yetirilmәsi

177 Müәssisәdә işcilәrin fәaliyyәti zonası nәyә deyilir?

•

ixtisaslaşmış sahәlәrә
yardımcı sahәlәrә
işcilәrin iş yerinә
kömәkçi sahәlәrә
işcilәrin istirahәt yerinә

178 Kömәkçi iş yerlәrin fәhlәlәri mәhsulun istehsalında necә iştirak edirlәr?

•

aparıcı rolunda
mәslәhәtci rolunda
xidmәtedici
yardımçi rolunda
menecer rolunda

179 әsas iş yerlәrin fәhlәlәri mәhsulun istehsalında necә iştirak edirlәr?

•

birbaşa
vasitәçi rolunda
idarәedici rolunda
yardımçi rolunda
kömәkçi rolunda

180 Aşağı ixtisaslı iş yerlәrindә istehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәti hansı sәviyyәdәdir?

•

yüksәk
orta
kompleks
qәnaәtbaxş
aşağı

181 Yüksәk ixtisaslı iş yerlәrindә istehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәti hansı sәviyyәdәdir?

•

kompleks
qәnaәtbaxş
aşağı
yüksәk
orta

182 Emal әşyası ilә fәhlәnin gözü arasındakı mәsafә hansı halda optimal sayılır?

•

650 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)
750 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)
450 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)
250 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)
700 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)

183 Emal әşyası ilә fәhlәnin gözü arasındakı mәsafә hansı halda optimal sayılır?

•

650 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)
750 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)
450 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)
250 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)
700 mm olduqda (üfiqi istiqamәtdә)

184 Fәhlәnin iş zamanı vәziyyәti hansı amillәrdәn asılıdır?

•

konkret istehsalat şәraitindәn; işçinin fәrdi xususiyyәtlәrindәn
peşәnin xüsusiyyәtindәn;konkret istehsalat şәraitindәn;
peşәnin xüsusiyyәtindәn; işçinin fәrdi xususiyyәtlәrindәn
peşәnin xüsusiyyәtindәn; konkret istehsalat şәraitindәn; işçinin fәrdi xususiyyәtlәrindәn
işçinin fәrdi xususiyyәtlәrindәn

185 Hansı halda iş görülәrkәn daha cox enerji sәrfı tәlәb olunur?

•

bir әllә görülәn iş
oturaq halda görülәn iş
iki әllә görülәn iş
intensiv halda
ayaq üstә görülәn iş

186 Çoxdәzgaha xidmәt edәn fәhlәnin iş yerindә dәzgahlar yerlәşdirilәrkәn hansı amillәr nәzәrә
alınmalıdır?

•

bir dәzgahdan başqasına keçәrkәn daha qısa yol (marşrut) vә iş yerinin hәr hansı nöqtәsindәn bütün xidmәt
olunan dәzgahların işini müşahidә etmәk imkanı tәmin edilsin
bir dәzgahdan başqasına keçәrkәn daha qısa yol (marşrut) tәmin edilsin
qısa yol (marşrut) vә iş yerinin hәr hansı nöqtәsindәn bütün xidmәt olunan dәzgahların işini müşahidә etmәk
imkanı tәmin edilsin
bir dәzgahdan başqasına keçәrkәn daha uzun yol (marşrut) vә iş yerinin hәr hansı nöqtәsindәn bütün xidmәt
olunan dәzgahların işini müşahidә etmәk imkanı tәmin edilsin
bir dәzgahdan başqasına keçәrkәn daha qısa yol (marşrut) vә müşahidә etmәk imkanı tәmin edilsin

187 Çoxdәzgaha xidmәt edilәn iş yerlәrini planlaşdırarkәn әsas diqqәt nәyә verilir?

•

idarә vasitәlәrinin daha sәmәrәli yerlәşdirilmәsinә vә avadanlığın işinә nәzarәt olunmasına
avadanlıqların, idarә vasitәlәrinin daha sәmәrәli yerlәşdirilmәsinә
avadanlıqların, idarә vasitәlәrinin daha sәmәrәli yerlәşdirilmәsinә vә avadanlığın işinә nәzarәt olunmasına
avadanlığın işinә nәzarәt olunmasına
avadanlıqların sәmәrәli yerlәşdirilmәsinә

188 İş yerindә madditexniki vasitәlәrin düzgün yerlәşdirimәsinin qruplarını qeyd edin:
әşya vә alәt ehtiyatları; iş yerlәrinә xidmәt etmәk üçün vә hazırlıqtamamla işlәrinin aparılması üçün vasitәlәr
iş yerlәrinә xidmәt etmәk üçün vә hazırlıqtamamla işlәrinin aparılması üçün vasitәlәr

•

operativ iş vasitәlәri (әşyalar, alәtlәr); iş yerlәrinә xidmәt etmәk üçün vә hazırlıqtamamla işlәrinin aparılması
üçün vasitәlәr
operativ alәt ehtiyatları; iş yerlәrinә xidmәt etmәk üçün vә hazırlıqtamamla işlәrinin aparılması üçün vasitәlәr
operativ iş vasitәlәri (әşyalar, alәtlәr); әşya vә alәt ehtiyatları; iş yerlәrinә xidmәt etmәk üçün vә hazırlıq
tamamla işlәrinin aparılması üçün vasitәlәr

189 әlin hәrәkәti hansı tәlәblәri ödәmәlidir?

•

әlin hәrәkәti qısa vә az yorucu olmalıdır; ә1 insan bәdәnini әyrisinә nisbәtәn simmetrik olmalıdır;
iş prosesindә hәr 2 әlin eyni vaxtda bәrabәr yüklәnmәsi imkanına nail olmaq; hәr bir әlin hәrәkәtinә mәrkәzi
sinir sistemin optimal nәzarәti tәkmillәşdirilmәlidir
iş prosesindә hәr 2 әlin eyni vaxtda bәrabәr yüklәnmәsi imkanına nail olmaq; hәr bir әlin hәrәkәtinә mәrkәzi
sinir sistemin optimal nәzarәti tәkmillәşdirilmәlidir
әlin hәrәkәti qısa vә az yorucu olmalıdır; әl insan bәdәnini әyrisinә nisbәtәn simmetrik olmalıdır; iş prosesindә
hәr 2 әlin eyni vaxtda bәrabәr yüklәnmәsi imkanına nail olmaq; hәr bir әlin hәrәkәtinә mәrkәzi sinir sistemin
optimal nәzarәti tәkmillәşdirilmәlidir
әl insan bәdәnini әyrisinә nisbәtәn simmetrik olmalıdır; iş prosesindә hәr 2 әlin eyni vaxtda bәrabәr
yüklәnmәsi imkanına nail olmaq; hәr bir әlin hәrәkәtinә mәrkәzi sinir sistemin optimal nәzarәti
tәkmillәşdirilmәlidir

190 Fәhlәnin hәrәkәtlәrindә әn qısa vә әn az yoruğu hәrәkәtlәri hansılardır?

•

barmaqların hәrәkәti; barmaqların, bilәklәrin vә çiyinönünün hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; çiyinönünün hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; barmaqların, bilәklәrin
barmaqların hәrәkәti
barmaqlann, bilәklәrin vә çiyinönünün hәrәkәti

191 Fәhlәnin hәrәkәtlәrinә qәnaәt edilmәsi nәdәn asılıdır?

•

iş yerlәrinin düzgün xidmәtindәn
iş yerlәrinin düzgün planlaşdırılmasından
iş yerlәrinin düzgün planlaşdırılmasından vә xidmәtindәn
iş yerlәrinin düzgün tәcizatından
iş yerlәrinin düzgün planlaşdırılmasından vә tәcizatından

192 Çox dәzgaha xidmәt fәhlәnin iş yerinin planlaşdırılmasında bir dәzgahdan başqa bir dәzgaha
keçmәsi ücün nә tәlәb olunur?

•

maksimum qәnaәt
daha sәmәrәli marşrutunun seçilmәsi
marşrutunun seçilmәsi
daha sәmәrәli xidmәt
daha sәmәrәli marşrutunun seçilmәsi vә xidmәti

193 Fәrdi iş yerindә tәchizat әşyalarının yerlәşdirilmәsi hәrәkәtlәr ücün hansı şәrait yaratmalıdır?

•

maksimum qәnaәti vә xidmәti tәmin etmәlidir
maksimum xidmәti tәmin etmәlidir
maksimum qәnaәti tәmin etmәlidir
nәqliyyatın hәrәkәtini tәmin etmәlidir
maksimum qәnaәti vә xidmәti tәmin etmәlidir

194 İş yerlәrinin yerlәşdirilmәsi zamanı istehsal meydançasında nәqliyyatın hәrәkәti hansı formada
qurulmalıdır?
nәqliyyatın hәrәkәti sәmәrәli olmalıdır

•

nәqliyyatın hәrәkәti tәhlükәsiz olmalıdır
nәqliyyatın hәrәkәti sәmәrәli vә tәhlükәsiz olmalıdır
nәqliyyatın hәrәkәti sәssiz olmalıdır
nәqliyyatın keyfiyyәtli olmalıdır

195 Fәaliyyәt göstәrәn normalara görә böyük hәcmli dәzgahlar üçün hansı hәcmdә istehsal
meydançası düşür?

•

böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 3045 kv.m olan
böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 5065 kv.m olan
böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 4055 kv.m olan
böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 6585 kv.m olan
böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 6075 kv.m olan

196 Fәaliyyәt göstәrәn normalara görә orta hәcmli dәzgahlar üçün hansı hәcmdә istehsal meydançası
düşür?

•

orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 1525 kv.m olan
orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 4555 kv.m olan
orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 5565 kv.m olan
orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 3545 kv.m olan
orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 2535 kv.m olan

197 Fәaliyyәt göstәrәn normalara görә kiçik dәzgahlar hansı hәcmdә istehsal meydançası düşür?

•

kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 3042 kv.m olan
kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 2032 kv.m olan
kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 4052 kv.m olan
kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 4052 kv.m olan
kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 1012 kv.m olan

198 İstehsal meydançasından sәmәrәli istifadә olunmasının qiymәtlәndirilmәsi üçün hansı
göstәricidәn istifadә olunur?

•

orta hesabla bir dәzgaha düşәn havanın hәcmi vә bir işçiyә düşәn istehsal meydançasının sanitar norması
bir işçiyә düşәn istehsal meydançasının sanitar norması
orta hesabla bir dazgaha düşәn ayrılmış meydança
orta hesabla bir dazgaha düşәn havanın hәcmi
orta hesabla bir dәzgaha düşәn ayrılmış meydança vә bir işçiyә düşәn istehsal meydançasının sanitar norması

199 İstehsal meydançasından sәmәrәli istifadә olunmasının qiymәtlәndirilmәsi üçün necәdәnә
göstәricidәn istifadә olunur?

•

2
4
5
1
3

200 İş yerlәrinin planlaşdırılması dedikdә nә başa düşülür?
avadanlıqların, materialların, texniki vasitәlәrin, rabitә qurğularının, әmәk predmetlәrinin, hәmçinin işçilәrin
sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
rabitә qurğularının, әmәk predmetlәrinin, hәmçinin işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә istehsal meydançası
әrazisindәn qәnaәtlә istifadә olunması

•

•

avadanlıqların, materialların, texniki vasitәlәrin, rabitә qurğularının, әmәk predmetlәrinin, hәmçinin işçilәrin
sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә istehsal meydançası әrazisindәn qәnaәtlә istifadә olunması
avadanlıqların, materialların, texniki vasitәlәrin, hәmçinin işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә istehsal
meydançası әrazisindәn qәnaәtlә istifadә olunması
әmәk predmetlәrinin, hәmçinin işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә istehsal meydançası әrazisindәn qәnaәtlә
istifadә olunması

201 İş yerlәrinin attestasiyası vә sәmәrәlәşdirilmәsi ilә bağlı mükafatlandırma hansı formada olur?

•

qiymәtli hәdiyyәlәrlә mükafatlandırma; işçilәrin әmәk haqqına 25% әlavә olunur
işçilәrin әmәk haqqına 25% әlavә olunur; işçilәrin dәrәcәlәri artırılır
qiymәtli hәdiyyәlәrlә mükafatlandırma; işçilәrin dәrәcәlәri artırılır
qiymәtli hәdiyyәlәrlә mükafatlandırma; işçilәrin әmәk haqqına 25% әlavә olunur; işçilәrin dәrәcәlәri artırılır
qiymәtli hәdiyyәlәrlә mükafatlandırma; işçilәrin әmәk haqqına 25% әlavә olunur; işçilәrin dәrәcәlәri
dәyişdirilir

202 İş yerlәrinin attestasiyası vә sәmәrәlәşdirilmәsi ilә bağlı kimlәrә mükafatlar verilir?

•

әmәk kollektivlәrinә, rәhbәr işcilәrә
әmәk kollektivlәrinә, fәrdi vә rәhpәr işcilәrә
әmәk kollektivlәrinә vә fәrdi işçilәrә
rәhbәr işcilәrә
әmәk kollektivlәrinә

203 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı onların qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn әsas normaları
sadalayın:

•

lahiyәtexnoloji normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә әmәyin tәşkilinin tipik
lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar
sanitargigiyenik normalar; lahiyәtexnoloji normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә
әmәyin tәşkilinin tipik lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar
sanitargigiyenik normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә әmәyin tәşkilinin tipik
lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar
sanitargigiyenik normalar; lahiyәtexnoloji normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar
әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә әmәyin tәşkilinin tipik lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar

204 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı iş yerlәri qiymәtlәndirilәrkәn әsasәn istifadә edilәn normativ
üsulun mahiyәti nәdәn ibarәtdir?

•

faktiki göstәricilәrlә ekspert göstәricilәr müqayisә edilir
normativ üsulu
faktiki göstәricilәrlә normativ göstәricilәr müqayisә edilir
statistik göstәricilәr müqayisә edilir
faktiki göstәricilәrlә statistik göstәricilәr müqayisә edilir

205 İş yerlәrinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi tәdbirlәri işlәnib hazırlanarkәn әsas diqqәt hansı
tәdbirlәrә verilmәlidir?

•

mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә; titrәyişlәrin azaldılması;
mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә; fәrdi vә kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi
mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә
düzgün işıqlandırma; mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә
mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә; optimal temperatur yaradılması

206 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamәtinә hansı tәdbirlәr daxildir?

•

sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә kollektiv qoruyucu vasitәlәrin
tәtbiqi; tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması
optimal temperatur yaradılması; sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә
kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi
optimal temperatur yaradılması; sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması;
tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması
düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi; tәhlükәsiz әmәk
şәraitinin yaradılması
optimal temperatur yaradılması; sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә
kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi; tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması

207 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtinә hansı tәdbirlәr
daxildir?

•

әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması; texnikanın vә mütәrәqqi
texnologiyanın tәtbiq edilmәsi;
әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması; müasir avadanlıqların işә salınması
әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması; texnikanın vә mütәrәqqi
texnologiyanın tәtbiq edilmәsi; müasir avadanlıqların işә salınması
texnikanın vә mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiq edilmәsi
texnikanın vә mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiq edilmәsi; müasir avadanlıqların işә salınması

208 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi hansı istiqamәtdә aparılır?

•

iş yerlәrinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;iş yerlәrindә texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin
yaxşılaşdırılması
iş yerinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; iş yerlәrinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;iş yerlәrindә
texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
iş yerinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; iş yerlәrindә texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin
yaxşılaşdırılması
iş yerlәrindә texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
iş yerinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; iş yerlәrinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;

209 Attestasiyanın başa çatması ilә әlaqәdәr müәssisәdә hancı istiqamәttә texnikiiqtisadi tәhlil
aparılır?

•

texnoloji proseslәrin vә attestasiyanın nәticәlәrinin tәhlili; iş yerlәrinin normativ sәviyyәyә çatdırılması üçün
zәruri mәsrәflәr hesablanılır; iş yerlәrinin attestasiyası üçün texniki, maddi vә maliyyә imkanları aşkar edilir
iş yerlәrinin attestasiyası üçün texniki, maddi vә maiyyә imkanları aşkar edilir
iş yerlәrinin normativ sәviyyәyә çatdırılması üçün zәruri mәsrәflәr hesablanılır; iş yerlәrinin attestasiyası üçün
texniki, maddi vә maliyyә imkanları aşkar edilir
texnoloji proseslәrin vә attestasiyanın nәticәlәrini tәhlili; iş yerlәrinin attestasiyası üçün texniki, maddi vә
maliyyә imkanları aşkar edilir
texnoloji proseslәrin vә attestasiyanmı nәticәlәrini tәhlili

210 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtinә necә dәnә
tәdbir daxildir?

•

7
6
5
4
3

211 Fәaliyyәt göstәrәn normalara görә hәr bir işçiyә hansı hәcimdә istehsal meydançası düşür?

•

hündürlüyü 23,2 m vә sahәsi 14,5 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası
hündürlüyü 12,2 m vә sahәsi 20,5 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası

•

hündürlüyü 3,2 m vә sahәsi 4,5 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası
hündürlüyü 9 m vә sahәsi 10 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası
hündürlüyü 23,2 m vә sahәsi 14,5 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası

212 İş yerlәrinin attestasiya nәticәsindә avadanlıqların işinin növbәlilik әmsalını necә artırmaq olar?

•

yeni iş yerlәrinin yaradılması
köhnәlmiş iş yerlәrinin lәğvi vә yenilәrin yaradılması
iş yerlәrinin lәğvi vә yenilәrin yaradılması
yeni avadanlıqların yaradılması
yeni avadanlıqların azaldılması

213 İş yerinin planlaşdırılmasının әsas xüsusi nәdәn asılıdır ?

•

onun tәsnifatı xarakteristikasından vә nәqliyyatından
onun tәsnifatı xarakteristikasından
onun tәsnifatı xarakteristikasından vә planirovkasından
onun planirovkasından
onun tәsnifatı xarakteristikasından vә xidmәtindәn

214 Hesablamalara әsasәn respublikada avadanlıqların növbәlik әmsalının 1% artırılması neft
maşınqayırma müәssisәlәrindә il әrzindә әlavә olaraq nәqәdәr mәhsul almaq olar?

•

80 milyonl manattan az
100 milyonl manattan az
100 milyonl manat
800 milyonl manat
80 milyonl manat

215 Rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların iş yerlәrinin attestasiyanın keçirilmәsi zamanı
nәlәr qiymәtlәndirilir?

•

idarәedilәn iş vә ixtisas
iş yeri vә ixtisas
iş yeri vә idarәedilәn iş
iş
idarәedilәn iş

216 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәlәri hansı sәnәtdә öz әksini tapır?

•

müәssisә rәhbәrin әmirindә
müәssisә rәhbәrin xahişindә
müәssisә rәhbәrin sәrәncamında
müәssisә rәhbәrin izahatında
müәssisә rәhbәrin izahatında vә әmirindә

217 Hansı iş yerlәri sәmәrәlәşdirilmәsi iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun olmayan iş yerlәri hesab
edilir?

•

lәğv edilmәli iş yerlәri
lәğv edilmәyәn iş yerlәri
lәğv edilmәli vә tәkmillәşdirilmәli iş yerlәri
lәğv edilmәli vә sәmәrәlişdirilmәli iş yerlәri
sәmәrәlişdirilmәli iş yerlәri

218 İş yerlәri avadanlıqların sayına görә necә qrupa bölünür?

•

3
5
4
2
1

219 İş yerlәri hansı növ avadanlıqların sayına görә qruplara bölünür?

•

әsas vә yardımcı
әsas, yardımcı vә kömәkci
әsas, yardımcı vә qaldırıcı
әsas vә kömәkci
әsas

220 Kompleks mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә fәhlәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

yalnız üc mexanizmi vә avtomatları idarә etmәkdәn
yalnız bütün mexanizmlәri vә avtomatları idarә etmәkdәn
yalnız iki mexanizmi vә avtomatları idarә etmәkdәn
yalnız mexanizmi idarә etmәkdәn
yalnız iki mexanizmi idarә etmәkdәn

221 Müәssisә attestasiya komissiyasının işinin nәticәlәri әmәk şәraiti üzrә hansı sәnәttә
rәsmillәşdirilir?

•

iş yerlәrinin qiymәt protokolunda
iş yerlәrinin attestasiya protokolunda
iş yerlәrinin sosial protokolunda
iş yerlәrinin sosial sorğuların protokolunda
iş yerlәrinin sosial diskussiyaların protokolunda

222 İş yerlәrindә fәhlәlәrin yorulmasına tәsir edәn amillәrin azaldılması nәyi coxaldır?

•

mәhsul itkilәrini
vaxt itkilәrini
әmәk keyfiyyәtini
mәhsuldar işlәmәsini
mәhsul qәnaitini

223 Qismәn mexaniklәşdirilmiş iş yerlәri hansılardı?

•

mexanizmin hәrәkәtini iki fәhlә vә mühәndis әli ilә istiqamәtlәndirirsә
mexanizmin hәrәkәtini fәhlә vә mühәndis әli ilә istiqamәtlәndirirsә
mexanizmin hәrәkәtini üc fәhlә әli ilә istiqamәtlәndirirsә
mexanizmin hәrәkәtini fәhlә әli ilә istiqamәtlәndirirsә
mexanizmin hәrәkәtini iki fәhlә әli ilә istiqamәtlәndirirsә

224 Iş yerlәrinin attestasiya zamanı hansı sosial proseslәrә diqqәt yetirilir?

•

sosial sorğuların, tәdqiqatların aparılmasına
sosial münasibәtlәrә
sosial әlaqәlәrә
sosial münasibәtlәrә vә sosial әlaqәlәrә

sosial diskussiyaların aparılmasına

225 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal proseslәri kimin iştiraki ilә yerinә yetirilir?

•

mühәndislәrin vә bir necә fәhlәnin
mühәndislәrin, bir fәhlә vә ya qrup fәhlәnin
üc fәhlәnin vә mühәndislәrin
bir fәhlә vә ya qrup fәhlәnin
bir fәhlә vә mühәndislәrin

226 Rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların iş yerlәrinin attestasiyanın keçirilmәsi zamanı
nәlәr qiymәtlәndirilir?

•

iş
iş yeri vә idarәedilәn iş
idarәedilәn iş vә ixtisas
iş yeri vә ixtisas
idarәedilәn iş

227 әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә әsas vә kömәkçi әmәk proseslәri necә yerinә yetirilir?

•

әlsiz, mexanizmin kömәyi ilә
әllә vә mexanizm kömәyi ilә
әllә
mexanizm kömәyi ilә
әllә vә robotların kömәyi ilә

228 Attestasiya prosesindә rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların iş yerlәrinin attestasiyanın
keçirilmәsinin әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların әmәyin nәticәlәrinin dәyişmәsinә şәrait yaradır
rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların әmәyin nәticәlәrinin yüksәlmәsinә şәrait yaradır
әmәyin nәticәlәrinin dәyişmәsinә şәrait yaradır
rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların sayın azalmasına şәrait yaradır
rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların sayın dәyişmәsinә şәrait yaradır

229 әsas fәhlәnin bir neçә peşәyә mәxsus olan işlәri görmәsi nәylә bağlıdır?

•

bir cinsli avadanlıqlara xidmәtilә
iki cinsli avadanlıqlara xidmәtilә
müxtәlif cinsli avadanlıqlara xidmәtilә
yüksәk keyfiyәtli avadanlıqlara xidmәtilә
yüksәk ixtisaslı avadanlıqlara xidmәtilә

230 Eyni cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunan iş yerlәrindә fәhlә necә ixtisaslaşır?

•

dar
cevik
geniş
fәrqli
dar vә cevik

231 Hesablamalara әsasәn respublikada avadanlıqların növbәlik әmsalının 1% artırılması neft
maşınqayırma müәssisәlәrindә il әrzindә әlavә olaraq nәqәdәr mәhsul almaq olar?
100 milyonl manattan az

•

800 milyonl manat
100 milyonl manat
80 milyonl manat
80 milyonl manattan az

232 әsas fәhlә müxtәlif cinsli avadanlıqlara xidmәt edәrkәn onun neçә peşәni bilmәsi vacibdir?

•

3
bir neçә
2
1
4

233 Eyni cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunan iş yerlәrindә fәhlә necә ixtisaslaşır?

•

dar
cevik
geniş
fәrqli
dar vә cevik

234 Çoxdәzgahlı coxtipli iş yerlәri necә cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunur ?

•

1
3
fәrqli
5
4

235 Çoxdәzgahlı müxtәlif tipli iş yerlәri hansı cins avadanlıqlarla tәchiz olunur ?

•

çox cinsli
eyni cinsli
mürәkkәb cinsli
fәrqli cinsli
mürәkkәb vә fәrqli cinsli

236 İş yerlәrinin attestasiya nәticәsindә avadanlıqların işinin növbәlilik әmsalını necә artırmaq olar?

•

köhnәlmiş iş yerlәrinin lәğvi vә yenilәrin yaradılması
yeni iş yerlәrinin yaradılması
iş yerlәrinin lәğvi vә yenilәrin yaradılması
yeni avadanlıqların azaldılması
yeni avadanlıqların yaradılması

237 Attessiya nәticәsindә iş yerlәrinin sayı ilә işçilәrin sayı arasında optimal nisbәt necә deyişir?

•

iş yerlәrinin sayı işçilәrin sayını üstәliyir
iş yerlәrinin sayı ilә işçilәrin sayı arasında optimal nisbәt yaradılır
iş yerlәrinin sayı ilә işçilәrin sayı arasında qeyri optimal nisbәt yaradılır
iş yerlәrinin sayı işçilәrin sayına bәrabәr olur
işçilәrin sayı iş yerlәrinin sayını üstәliyir

238 Çoxdәzgahlı iş yerlәrini tәşkil edәrkәn әsas diqqәt hansı göstәricilәrә verilir?

•

sәmәrәli tәcizatın hazırlanmasana, iş yerlәrinin planlaşdırılması, kömәkçi qurğular vә vasitәlәrlә tәchiz
olunmasına
sәmәrәli xidmәtin hazırlanmasana, iş yerlәrinin planlaşdırılması, kömәkçi qurğular vә vasitәlәrlә tәchiz
olunmasına
sәmәrәli hәrәkәt marşurutunun hazırlanmasana, iş yerlәrinin planlaşdırılması, kömәkçi qurğular vә vasitәlәrlә
tәchiz olunmasına
sәmәrәli hәrәkәt marşurutunun hazırlanmasana, tәcizata, kömәkçi qurğular vә vasitәlәrlә tәchiz olunmasına
sәmәrәli hәrәkәt marşurutunun hazırlanmasana, iş yerlәrinin planlaşdırılması, kömәkçi xidmәtә

239 İş yerlәrinin attestasiyası hansl vasitәlәrlә әmәk mәhsuldarlığını yüksәldilmәsini sürәtlәndirә
bilәr?

•

iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq
iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq, ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması
hesabına
iş yerlәrini yüksәk sәviyyә qaldırmaq, ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması hesabına
elmitexniki tәrәqqini qaldırmaq, ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması hesabına
ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması hesabına

240 Hәr bir iş yerini tәşkil edәrkәn hansı iki mәsәlәyә xüsusi diqqәt verilmәlidir?

•

әmәk vasitәlәri tәrkibinin düzgün müәyyәn edilmәsi
әmәk vasitәlәri tәrkibinin düzgün müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması
iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması
iş tәcizatın düzgün müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması
iş vasitәlәrin tәrkibinin düzgün müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması

241 İş yerlәri avadanlıqların hansı göstәricilәrinә görә fәrqlәnir?

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt
kәmiyyәt vә kompleks
kәmiyyәt, keyfiyyәt vә kompleks
kәmiyyәt, keyfiyyәt vә әlavә
keyfiyyәt vә kompleks

242 İş yeri attestasiyanı keçdikdәn sonra xüsusi xәritәlәrdә nә qeyd edilir?

•

ucotun nәticәlәri
tәhlilin nәticәlәri
attestasiyanın nәticәlәri
xüsusi nәticәlәr
ekspert nәticәlәri

243 İş yerinin tәchizatına amillәr hansı formada tәsir edir?

•

fәrdi
individual
pәrakәndә
kollektiv
kompleks

244 İşin normal getmәsi üçün iş yerinә xidmәt necә olunmalıdır?

•

qısa müddәtli, fasilәsiz vә düzgün
individual, qısa müddәtli, fasilәsiz vә düzgün
fasilәsiz vә düzgün

kollektiv, qısa müddәtli, fasilәsiz vә düzgün
kompleks, qısa müddәtli, fasilәsiz vә düzgün

245 İş yerindә fәhlә işә başlamazdan әvvәl, әn әsas nә edir?

•

avadanlığın işә hazır olmasını yoxlayır vә onu tәmizlәyir
avadanlığın işә hazır olmasını yoxlayır vә onu yuyur
avadanlığın işә hazır olmasını yoxlayır vә onu iş vәziyyәtinә gәtirir
avadanlığın işә hazır olmasını yoxlayır vә onu yağlayır
avadanlığı iş vәziyyәtinә gәtirir vә onu yuyur

246 İş yerindә işci çatışmamazlıqlar barәdә kimә xәbәr verir?

•

usta, briqadir vә yaxud sex rәisinә
usta, briqadir, yaxud sex rәisinә, müdirә
usta, briqadir, yaxud sex rәisinә, müdirә
usta, briqadir vә yaxud müdirә
usta, sex rәisinә, müdirә

247 İş yerindә işci nәyi tәmin edir?

•

tәmizliyi vә sәliqәliliyi
qayda, tәmizliyi vә sәliqalığı
qayda, tәmizliyi vә ardıcıllığı
qayda vә tәmizliyi
qayda vә sәliqәliliyi

248 İş yerlәri qiymәtlәndirilәn zamanı hansı qabaqcıl tәcrübәdәn istifadә edilmәlidir.?

•

xarici ölkәlәrin, rayonların vә respublikamızın
xarici ölkәlәrin
xarici ölkәlәrin vә respublikamızın
xarici ölkәlәrin,şәhәrlәrin vә respublikamızın
respublikamızın

249 İstehsalda hansı növ iş yerlәrinә rast gәlmәk olar?

•

4
6
müxtәlif
5
3

250 İş yerlәrini birbirindәn nә fәrqlәndirir?

•

xarakterik avadanlıq
müxtәlif avadanlıqlar
xarakterik alәtlәr
xüsusiyyәtlәrin sayı
xarakterik xüsusiyyәtlәr

251 İş yerlәrini birbirindәn nәcәdә xüsusiyәt fәrqlәndirir?

•

7
müxtәlif
8

6
9

252 İş yerindә eyni vaxtda necә fәhlәlә mәşğul ola bilәr?

•

bir fәhlә vә ya bir qrup
müxtәlif sayda fәhlә
4 fәhlә
6 fәhlә
2 fәhlә

253 Bir iş yerindә eyni vaxtda әn azı necә fәhlәlә mәşğul ola bilәr?

•

3 fәhlә vә ya bir qrup
1 fәhlә
2 fәhlә
4 fәhlә
2 fәhlә

254 İş yerlәrinin texniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas diqqәt nәyә yetirilir?

•

tәchizatı, texniki vә tәşkilatı silahlandırma, texniki araşdırma vasitәlәri, әmәk vasitәlәri, işçilәrin erqonomik
tәlәblәrә uyğunluğu
tәchizatı, texniki vә tәşkilatı silahlandırma, texniki araşdırma vasitәlәri, әmәk vasitәlәri
texniki araşdırma vasitәlәri, әmәk vasitәlәri, işçilәrin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu
texniki silahlandırma, işçilәrin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu
tәchizatı, texniki vә tәşkilatı silahlandırma, әmәk vasitәlәri, işçilәrin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu

255 İş yerindә tәchizatın bioloji vә psixoloji amillәr xarakteristikası hansı faktorları әhatә edir?

•

antropometrik; biomexaniki; psixofizioloji; estetik
biomexaniki; psixofizioloji; estetik; sanitargigiyenik
antropometrik; biomexaniki; psixofizioloji; estetik; sanitargigiyenik
antropometrik; biomexaniki; psixofizioloji
antropometrik; biomexaniki; estetik; sanitargigiyenik

256 Biomexanika insan bәdәninin hansı keyfiyәtlәrini xarakterizә edir?

•

görmә, eşitmә, qoxu hissetmә,mәhsülyәt, yüklәrin qalxızması
görmә, eşitmә, qoxu hissetmә
görmә, eşitmә, qoxu hissetmә, yüklәrin qalxızmasını
eşitmә, qoxu hissetmә,mәhsuliyyәt, yüklәrin qalxızması
görmә, qoxu hissetmә, yüklәrin qalxızması

257 Rәhbәr işçilәrin iş yerlәrinin attestasiyası zamanı nә qiymәtlәndirilir?

•

iş yeri
idarәedilәn avadanlıq
iş yeri vә idarәedilәn avadanlıq
iş yeri vә xidmәt
iş yeri vә idarәedilәn iş

258 İş yerinin tәchizatının konkret amillәr xarakteristikası hansı qruplara bölünür?
texniki vә bioloji psixoloji
İstehsaltexniki vә yardımcı psixoloji

•

İstehsaltexniki vә kömәkçi bioloji
İstehsaltexniki vә bioloji psixoloji
texniki vә bioloji psixoloji

259 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi ücün müәssisәdә hansı metodik sәnәd hazırlanır?

•

iş yerlәrinin tәhlil metodikası
işlәmә metodikası
iş yerlәrinin metodikası
iş avadanlığın metodikası
iş yerlәrinin attestasiyasının metodikası

260 İş yerinә xidmәt edilmәsinin düzgün tәşkili nәyi tәlәb edir?

•

әmәyin xidmәtini düzgün gurulmasını
әsas sexlәrdә işlәrin paralel vә ardıcıl yerinә yetirilmәsini
kömәkçi sexlәrdә işlәrin paralel yerinә yetirilmәsini
әsas vә kömәkçi sexlәrdә işlәrin paralel yerinә yetirilmәsini
әsas vә kömәkçi sexlәrdә işlәrin paralel vә ardıcıl yerinә yetirilmәsini

261 İş yerinin sәmәrәli planlaşdırılması әsas istehsal fondlarından istifadәsinә necә tәsir edir?

•

onların xidmәtin düzgün qurulmasına sәbәb olur
onların istifadәsinin yaxşılaşdırılmasına sәbәb olur
onların düzgün qurulmasına sәbәb olur
işlәrin az vaxt sәrfi ilә yetirilmәsinә sәbәb olur
onların ucotun düzgün qurulmasına sәbәb olur

262 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәrdәn әn ağır hәrәkәtlәr qrupu geyd edin:

•

ayaq barmaqların hәrәkәti
qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti;
barmaqların hәrәkәti;
gövdәnin hәrәkәti vә ayaq barmaqların hәrәkәti
bilәklәrin hәrәkәti;

263 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәrdәn әn az yoran hәrәkәtlәr qrupunu qeyd edin:

•

bilәklәrin hәrәkәti;
çiyinlәrin hәrәkәti;
barmaqların hәrәkәti;
ayaq barmaqların hәrәkәti
gövdәnin hәrәkәti

264 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәrdәn әn yüngülünü qeyd edin:

•

barmaqların hәrәkәti;
qolların hәrәkәti;
bilәklәrin hәrәkәti;
ayaq barmaqların hәrәkәti
çiyinlәrin hәrәkәti;

265 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәr әsas hansı qrupa bölünür?

•

barmaqların hәrәkәti; bilәklәrin hәrәkәti; qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti; çiyinlәrin vә gövdәnin hәrәkәti; ayaq
barmaqların hәrәkәti

•

barmaqların hәrәkәti; bilәklәrin hәrәkәti; qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti;çiyinlәrin vә gövdәnin hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; bilәklәrin hәrәkәti; qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti; ayaq barmaqların hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti; çiyinlәrin vә gövdәnin hәrәkәti; ayaq barmaqların
hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; bilәklәrin hәrәkәti; çiyinlәrin hәrәkәti; gövdәnin hәrәkәti

266 İş yerinin sәmәrәli planlaşdırılması әmәk hәrәkәtlәrinә necә tәsir edir?

•

әmәk hәrәkәtlәrini sayca coxaldır ixstisaslı iş yerlәrin yaradılması
әmәk hәrәkәtlәrini yüngüllәşdirir
әmәk hәrәkәtlәrini daha cevik edir
әmәk hәrәkәtlәrini çәtinlәşdirir
әmәk hәrәkәtlәrini sayca azaldır

267 İşçinin yorğunluğun aşağı salınmasının әsas şәrtini qeyd edin?

•

iş yerinin tәcizatın tәşkili
işi yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsi
işin fasilәrini vә vaxt itkilәrini azaltmaq
sәmәrәli vaxtın hәcminin artırılması
iş yerinin sәmәrәli tәşkili

268 İş yerlәrinin qüsurlu tәşkili nәyi coxaldır?

•

sәmәrәli vaxtın hәcmini
işin az vaxt sәrf etmәklә vә keyfiyәtli yerinә yetirilmәsi
işin yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsini
işin fasilәlәrini vә vaxt itkilәrini
mәhsulun istehsalını

269 Hansı fәhlәlәrin xidmәt zonası daha dar olur?

•

әsas fәhlәlәrin
әsas sexlәrin fәhlәlәrin
kömәkçi fәhlәlәrin
mexaniki sexlәrin fәhlәlәrin
ixtisaslaşmış fәhlәlәrin

270 Kömәkçi iş yerlәrin fәhlәlәri mәhsulun istehsalında necә iştirak edirlәr?

•

menecer rolunda
mәslәhәtci rolunda
xidmәtedici
aparıçı rolunda
yardımçi rolunda

271 Hansı fәhlәlәrin xidmәt zonası daha geniş olur?

•

kömәkçi fәhlәlәrin
ixtisaslaşmış fәhlәlәrin
әsas fәhlәlәrin
mexaniki sexlәrin fәhlәlәrin
әsas sexlәrin fәhlәlәrin

272 İş yerlәri işcilәr tәrәfindәn icra edilәn funksiyaların mәzmununa görә hansı qruplara bölünür?

•

menecerlәrin vә fәhlәlәrin
menecerlәrin vә әsas fәhlәlәrin
kömәkçi fәhlәlәrin vә menecerlәrin
kömәkçi vә ixtisaslı fәhlәlәrin
kömәkçi vә әsas fәhlәlәrin

273 Iş yerlәrinin attestasiyasını zamanı informasiyanın obyektivliyi nәyin hesabına nail olunur?

•

işin tәhlili hesabına
iş yerlәrinin tәhlili hesabına
tәhlilin hesabına
iş yerlәrinin uçotu hesabına
iş yerlәrinin hesabına

274 İş yerinin guruluşu vә ona xidmәt sistemi nәdәn asılıdır?

•

mexaniklәşdirilmә vә avtomatlaşdırılma, aparat vә әl işlәri sәviyәsindәn
ixtisaslaşma dәrәcәsindәn
mexaniklәşdirilmә, aparat vә әl işlәri proseslәri sәviyәsindәn
aparat vә әl işlәri proseslәri sәviyәsindәn
mexaniklәşdirilmә vә әl işlәri proseslәri sәviyәsindәn

275 İş yerlәri orada işlәyәnlәrin miqdarından asılı olaraq hansı qruplara bölünür?

•

fәrdi vә sahә
briqada vә sex
briqada vә sahә
fәrdi vә briqada
fәrdi vә sexarası

276 Menecerlәr tәrәfindәn yerinә yetirilәn iş funksiyalarının mәzmununun әsas xüsusiyәtini qeyd
edin:

•

әsasәn fiziki xarakter daşıyır
әsasәn texnoloji xarakter daşıyır
әsasәn kömәkçi xarakter daşıyır
әsasәn ixtisaslı xarakter daşıyır
әsasәn zehni xarakter daşıyır

277 Fәhlәlәr tәrәfindәn yerinә yetirilәn iş funksiyaların mәzmunun әsas xüsusiyәtini qeyd edin:

•

әsasәn ixtisaslı xarakter daşıyır
әsasәn yardımci xarakter daşıyır
әsasәn kömәkçi xarakter daşıyır
әsasәn fiziki xarakter daşıyır
әsasәn zehni xarakter daşıyır

278 Yüksәk ixtisaslı iş yerlәrindә istehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәti hansı sәviyyәdәdir?

•

kompleks
yüksәk
orta
qәnaәtbaxş
aşağı

279 Aşağı ixtisaslı iş yerlәrindә istehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәti hansı sәviyyәdәdir?

•

yüksәk
kompleks
orta
aşağı
qәnaәtbaxş

280 әsas iş yerlәrinin fәhlәlәri mәhsulun istehsalında necә iştirak edirlәr?

•

birbaşa
vasitәçi rolunda
kömәkçi rolunda
idarәedici rolunda
yardımçi rolunda

281 Müәssisәdә işçilәrin fәaliyyәt zonası nәyә deyilir?

•

işcilәrin istirahәt yerinә
ixtisaslaşmış sahәlәrә
işcilәrin iş yerinә
kömәkçi sahәlәrә
yardımcı sahәlәrә

282 İş yerlәrinin qüsurlu tәşkili nәyi coxaldır?

•

sәmәrәli vaxtın hәcmini
işin az vaxt sәrf etmәklә vә keyfiyәtli yerinә yetirilmәsi
işin yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsini
işin fasilәrini vә vaxt itkilәrini
mәhsulun istehsalını

283 İşçinin sağlamlığının qorunmasının әsas şәrti:

•

ixtisaslı iş yerlәrin yaradılması
iş yerinin xidmәtin tәşkili
iş yerinin işıqlandırması
iş yerinin düzgün tәhcizatı
tәhlükәsiz iş yerlәrinin yaradılması

284 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi üçün müәssisә rәhbәri tәrәfındәn nә verilmәlidir?

•

mәslәhәt verilmәlidir
göstәriş verilmәlidir
sәrәncam verilmәlidir
sәrәncam verilmәlidir
әmr verilmәlidir

285 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi ücün müәssisә rәhbәrinin әmrinә әsasәn
müәssisәdә nә yaradılır?

•

qәrar qabul etmәk üçün komissiya yaradılır
şura yaradılır
komissiya yaradılır
mәslәhәt üçün komissiya yaradılır

tәhlil üçün komissiya yaradılır

286 İş yerinin düzgün tәchizatı vә xidmәt insan әmәyinә necә tәsir edir?

•

әmәyin effektliyini yüksәldir
әmәyin qorunmasını yüksәldir
әmәyin effektliyini stabil eldir
әmәyin xidmәtinә düzgün qurulmasına sәbәb olur
әmәyin effektliyini azaldır

287 İş yerinin antropometrik avadanlıqla tәchizatı kimdәn asılıdır?

•

insandan
sahibkardan
iş yerinin quruluşundan
iş yerindәn
menecerdәn

288 İş yerinin antropometrik avadanlıqla tәchizatı insanın hansı keyfiyәtindәn asılıdır?

•

insanın ixtisasından
insanın ixtisas dәrәcәsindәn
insan orqanizminin anatomik xüsusiyyәtlәrindәn
insanın iş bacarığından
insanın iş keyfiyәtlәrindәn

289 Attestasiyanın başa çatması ilә әlaqәdәr müәssisәdә hancı növ tәhlil aparılır?

•

texniki tәhlil
iqtisadi tәhlil
texnikiiqtisadi tәhlil
sosial tәhlil
sosialiqtisadi tәhlil

290 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı iş yerlәri qiymәtlәndirilәrkәn әsas hansı üsuldan istifadә edilir?

•

normativ üsulu
normativ vә ekspert üsulu
ekspert üsulu
normativ vә statistik üsulu
statistik üsulu

291 İş yerinin planlaşdırılmasının әsas xüsusi nәdәn asılıdır ?

•

onun tәsnifatı xarakteristikasından vә planirovkasından
onun tәsnifatı xarakteristikasından
onun planirovkasından
onun tәsnifatı xarakteristikasından vә xidmәtindәn
onun tәsnifatı xarakteristikasından vә nәqliyyatından

292 Fәhlәnin bәdәninin duruş vәziyyәti enerji sәrfinә necә tәsir göstәrir?

•

müxtәlif
asılıdır işin xüsusiyәtindәn
asılıdır görülәn işdәn
bәrabәr

asılıdır yaşdan

293 Fәhlәnin iş zamanı enerji sәrfinә bәdәnin hansı vәziyyәti tәsir göstәrir?

•

asılıdır görülәn işdәn
bәdәninin duruş vәziyyәti
bәdәninin vәziyyәti
bәdәninin temperatur vәziyyәti
asılıdır işin xüsusiyәtindәn

294 Ayaq üstә görülәn iş, oturaq halda görülәn işә nisbәtәn neçә dәfә çox energi sәrfı tәlәb edir?

•

4 dәfә çox
5 dәfә çox
3 dәfә çox
7 dәfә çox
6 dәfә çox

295 әyilmiş vәziyyәtdә görülәn iş, ayaq üstә görülәn işә nisbәtәn neçә dәfә çox enerji sәrfı tәlәb edir?

•

67 dәfә çox
45 dәfә çox
56 dәfә çox
89 dәfә çox
78 dәfә çox

296 İnsanların dәyişilmәsi, zәngilәşmәsi vә inkişafı әmәyin hansı növ tәbiәti ilә bağlıdır ?

•

sosial vә bioloji
sosial vә psixoloji
sosial
psixoloji
psixoloji vә bioloji

297 Son 10 ildә Azәrbaycanda necә dәnә iş yeri yaradılmışdır ?

•

600 min
700 min
500 min
1 million
850 min

298 Ayrıayrı millәtlәri müqayisә edәndә әn birinci onların hansı keyfiyyәti müqayisә edilir?

•

iş yerlәrindә işlәmәk bacarıqları vә inkişafı
iş yerlәrindә işlәmәk bacarıqları vә ixtisasın inkişafı
iş yerlәrindә işlәmәk bacarıqları
iş yerlәrindә işlәmәk bacarıqları vә iş yerlәrin sәmәrәli istifadәsi
iş yerlәrindә işlәmәk bacarıqları vә insanın inkişafı

299 İş yerlәrindә sevimli işlә mәşgul olması insanlara necә tәsir göstәrir?

•

onların işlәmәk inamı artırır
onların iş yerlәrindә bacarıqlarını artırır
iş yerlәrindә işlәmәk bacarıqlarını azaldır
onların iş yerlәrindә yaratmaq bacarıqlarnı artırır

•

öz gәlәcәyinә inamı artırır

300 Elmitexniki tәrәqqinin vә bazar iqtisadiyyatının müasir inkişafı nәyi zәruri edir?

•

işlәrin attestasiya olunmasını
iş yerlәrinin rәqәbәtini artırır
iş yerlәrinin rәqәbәtini azaldır
iş yerlәrinin tәdqiqatını
iş yerlәrinin attestasiya olunmasının rәqәbәtini azaldır

301 İş yerin antropometrik avadanlıqla tәchizatı kimdәn asılıdır?

•

menecerdәn
sahibkardan
insandan
iş yerinin quruluşundan
iş yerindәn

302 Sadalanan tәdbirlәr mövcud iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq;
ağır fiziki vә әl әmәyinin azadılması; әmәyin mәzmun vә cazibәdarlığının artırılması iş yerindә baş
verәn hansı proseslәrlә bağlıdır?

•

iş yerlәrinin attestasiyası
iş yerlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
iş yerlәrinin attestasiyası vә qiymәtlәndirilmәsi
әl әmәyinin azadılması
iş yerlәrinin attestasiyası vә әl әmәyinin azadılması

303 Biomexanika insan orqanizmin hansı xüsusiyyәtlәrini xarakterizә edir?

•

fizioloji
anatomik
bioloji
gigiyenik
psixoloji

304 İş yeri attestasiyanı keçdikdәn sonra xüsusi xәritәlәrdә nә qeyd edilir?

•

ucotun nәticәlәri
tәhlilin nәticәlәri
attestasiyanın nәticәlәri
xüsusi nәticәlәr
ekspert nәticәlәri

305 İş yerinin tәchizatına amillәr hansı formada tәsir edir?

•

fәrdi
individual
parakәndә
kollektiv
kompleks

306 Azәrbaycan Respublikasının prezidenti İlham әliyevin 2003 ildә prezident seçkilәri qabağı
necәdәnә yeni iş yerlәrinin açılacağını söz vermişdi?

•

500min.

•

600 min.
450 min.
700 min.
650 min.

307 Elmitexniki tәrәqqinin vә bazar iqtisadiyyatının müasir inkişafı nәyi zәruri edir?

•

işlәrin attestasiya olunmasını
iş yerlәrinin rәqәbәtini artırır
iş yerlәrinin rәqәbәtini azaldır
iş yerlәrinin tәdqiqatını
iş yerlәrinin attestasiya olunmasının rәqәbәtini azaldır

308 "İş yerlәrinin attestasitası kursunun başlıca diqqәti nәyә yönәldilir?

•

iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının vә iş vaxtının tәşkilinә
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının tәşkilinә vә praktiki mәsәlәlәrә
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının tәşkilinә
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının tәşkilinә vә nәzәri mәsәlәlәrә
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının vә әmәk haqqının tәşkilinә

309 Universal iş yerlәri hansı istehsal tipinә uyğun gәlir?

•

universal, fәrdi vә kiçik seriyalı
fәrdi vә kiçik seriyalı
xüsusi, fәrdi vә kiçik seriyalı
universal, fәrdi vә kiçik seriyalı
qeyri universal, fәrdi vә kiçik seriyalı

310 İş yerlәrinin tәşkilindә hansı növ problemlәr öyrәnilir?

•

nәzәri vә praktiki
әmәk mәhsuldarlığın artırılması vә nәzәri mәsәlәlәr
әmәk mәhsuldarlığın artırılması, nәzәri vә praktiki
iş vaxtının tәşkili, nәzәri vә praktiki mәsәlәlәr
әmәk haqqının tәşkili, nәzәri vә praktiki mәsәlәlәr

311 İş yerlәrin attestasiyası hansı hüquqi sәnәtә әsasәn kecirilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2009ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2010ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2012ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 20008ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2011ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn

312 İş yerlәrinin attestasiyasının әsas vәzifәlәrinә aiddir:

•

işcilәrin sağlamlığının vә yüksәk iş marağın qorunması
işcilәrin sağlamlığının vә şәxsi tәhlükәsizliyinin qorunması
işcilәrin şәxsi tәhlükәsizliyinin vә iş rejimin qorunması
işcilәrin sağlamlığının vә intizamın qorunması

işcilәrin şәxsi tәhlükәsizliyinin vә iş keyfiyyәtinin qorunması

313 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәri hansı qruplara ayrılır?

•

qismәn mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış
qismәn mexaniklәşdirilmiş, kompleks mexaniklәşdirilmiş,
kompleks mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış
qismәn mexaniklәşdirilmiş, kompleks mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış
kompleks mexaniklәşdirilmiş, qismәn avtomatlaşdırılmış, avtomatlaşdırılmış

314 Fәhlәlәrin yorulması hallarını hansı amillәr azaldır?

•

iş yerin vә keyfiyyәtin düzgün tәşkili
iş şәraitinin vә keyfiyyәtin düzgün tәşkili
iş yerin vә iş şәratin düzgün tәşkili
iş şәratin düzgün tәşkili
iş yerin düzgün tәşkili

315 Qismәn mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә fәhlә mexanizmi necә işә salır?

•

әl ilә
kömәkçinin әl ilә
әlsiz
mühәndisin әl ilә
mütәxәssisin әl ilә

316 Hansı iş yerlәrindә fәhlә mexanizmi әli ilә işә salır?

•

avtomatlaşdırılmış vә robotlaşdırılmış
avtomatlaşdırılmış
qismәn avtomatlaşdırılmış
qismәn mexaniklәşdirilmiş
qismәn mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış

317 İstehsal prosesinin normal davamı hәr şeydәn әvvәl nәyi tәlәb edir?

•

iş şәraitinin düzgün tәşkilini
münasibәtlәrin düzgün tәşkilini
iş yerinin düzgün tәşkilini
iş yerinin düzgün tәhcizatını
әmәk haqqının düzgün tәşkilini

318 Kompleks mexaniklәşdirilmiş iş yerindә fәhlә hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

istehsalı idarә etmәk
mexanizmlәri idarә etmәk
tәhcizatı idarә etmәk
mexanizmlәrә xidmәti idarә etmәk
xidmәti idarә etmәk

319 İş yerinin düzgün tәşkili nәyin әsasında dayanır?

•

iş şәraitinin düzgün tәşkilinin
münasibәtlәrin düzgün tәşkilini
istehsal prosesinin
iş yerinin düzgün tәhcizatını

әmәk haqqının düzgün tәşkilini

320 Hansı növ iş yerindә fәhlә mexanizmlәri idarә etmәklә mәşguldur?

•

30% mexaniklәşdirilmiş
qismәn mexaniklәşdirilmiş
kompleks mexaniklәşdirilmiş
tәcizat sahәsindә
40% mexaniklәşdirilmiş

321 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrini tәşkil edәrkәn başlıca vәzifә nәdәn ibarәt olmalıdır?

•

insanla insanın işinin, uzlaşmasını tәmin etmәkdәn
insanların işinin keyfiyәtinin tәmin etmәkdәn
insanların işinin, uzlaşmasını tәmin etmәkdәn
insanların işini tәmin etmәkdәn
maşınla insanın işinin, uzlaşmasını tәmin etmәkdәn

322 İş yerlәrin qeyrisәmәrәli tәşkili birbaşa nәyә tәsir göstәrir?

•

mәhsul itkilәrinә
iş vaxtın tәşkilinә vә itkilәrinә
әmәk intizamın yüksәldilmәsinә
әmәk haqqının tәşkilinә
texnoloji prosesin tәşkilinә

323 İş yerinin yaxşı tәşkili işçilәrin sağlamlığına necә tәsir göstәrir?

•

qorunmamasına imkan yaradır
iş günlәrin itkisini artırır
qorunmasına imkan yaradır
iş vaxtın itkisini artırır
iş günlәrin vә iş vaxtın itkisini artırır

324 İş yerinin tәşkili hansı proseslәrlә әlaqәdardır?

•

istehsal vә keyfiyyәt prosesi
istehsal vә әmәk prosesi
texnoloji proseslәrlә
texnoloji vә tәçizat proseslәrlә
texnoloji vә tәçkili proseslәrlә

325 Avtomatlaşdırılmış iş yerlәrinә hansıları iş yerlәri aid edilir?

•

texnoloji proseslәr fәhlәnin iştirakı vә maşının hәrәkәti ilә nail olunur
texnoloji proseslәr fәhlәnin maşınlara xidmәti vә hәrәkәti ilә nail olunur
texnoloji proseslәr fәhlәnin heç bir iştirakı olmadan maşının hәrәkәti ilә nail olunur
avtomatlaşdırılmamış işlәrdә texnoloji proseslәr fәhlәnin heç bir iştirakı olmadan maşının hәrәkәti ilә nail
olunur
mexaniklәşdirilmәmiş işlәrdә texnoloji proseslәr fәhlәnin heç bir iştirakı olmadan maşının hәrәkәti ilә nail
olunur

326 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәlәri haqqında müәssisә rәhbәri mәlumatı kimlәrә çatdırılır?

•

müәssisәnin mütәxәsislәrinә
müәssisәnin rәhbәr heyәtinә

•

müәssisәnin işçilәrinә
müәssisәnin mütәxәsislәrinә vә rәhbәr heyәtinә
müәssisәnin işçilәrinә vә mütәxәsislәrinә

327 İş yerlәrinin attestasitası kursunun predmetini nә tәşkil edir?

•

iş yerinin öyrәnilmәsi vә tәhlili
iş yerlәrinin müqayisәli tәhlili vә tәşkili
iş yerlәrinin ucotu vә qiymәtlәndirilmәsi
iş yerinin öyrәnilmәsi vә kompleks qiymәtlәndirilmәsi
iş yerlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi

328 Cәmiyyәtin sosialiqtisadi inkişafı mövcud olan әmәyin tәşkilindәn nәyi tәlәb edir?

•

әmәk potensialından sәmәrәli istifadә olunmasını
iş vaxtın sәmәrәli istifadә edilmәsini
iş yerinin öyrәnilmәsi vә tәhlili
iş yerinin şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi
iş vaxtının qiymәtlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi

329 Müasir iqtisadiyyatın inkişafının sürәtlәndirilmәsi iş yerlәrindәn nәyi tәlәb edir?

•

iş yerlәrin daimi qiymәtlәndirilmәsini
iş yerlәrin sayını azaltmasını
iş yerlәrin daimi tәkmillәşdirilmәsini
iş yerinin şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi
iş yerlәrin inkişafını

330 Avtomatlaşdırılmış iş yerlәrini tәşkil edәrkәn nәyin tәmin edilmәsinә әsas diqqәt vermәk
lazımdır?

•

sәmәrәli marşrut üzrә dәqiq xidmәtә vә texnologiyalara
sәmәrәli marşrut üzrә dәqiq xidmәtә
sәmәrәli marşrut üzrә dәqiq xidmәtә vә proqramlara
sәmәrәli marşrut üzrә dәqiq texnologiyalara
sәmәrәli marşrut üzrә dәqiq xidmәtә vә tәcizat proqramlara

331 Hansı növ iş yerlәrindә nizamlanmış vaxt vә sәmәrәli marşrut üzrә dәqiq xidmәtin tәmin
edilmәsinә әsas diqqәt verilir?

•

mexaniklәşdırılmış iş yerlәrindә
әllә görülәn iş yerlәrindә
avtomatlaşdırılmış iş yerlәrindә
mexaniklәşdırılmәmış iş yerlәrindә
sәmәrәlişdirilmiş iş yerlәrindә

332 İş yerlәrinin әmәk şәraitinә vә texniki tәhlükәsi baxımından qiymәtlәndirilәrkәn aşağıdakı hansı
әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?
Әmәyin yeknәsәk (monotonluğunun) olubolmaması; Ә1 әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin hәcmi; İstehsal
prosesinin vә avadanlıqların tәhlükәsizlik standartlarına vә әmәyin mühafızәsi normalarına müvafiqliyi;
İşçilәrin xüsusi geyimlә vә müdaflә vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi sәviyyәsi; Әmәyin yeknәsәk
(monotonluğunun) olubolmaması; İş yerinin sanitargigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu
Әl әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin hәcmi; İstehsal prosesinin vә avadanlıqların tәhlükәsizlik standartlarına vә
әmәyin mühafızәsi normalarına müvafiqliyi; İş yerinin sanitargigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu

•

İşçilәrin xüsusi geyimlә vә müdaflә vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi sәviyyәsi; Ә1 әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin
hәcmi; İş yerinin sanitargigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu
İşçilәrin xüsusi geyimlә vә müdaflә vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi sәviyyәsi; Әmәyin yeknәsәk
(monotonluğunun) olubolmaması; Ә1 әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin hәcmi; İstehsal prosesinin vә
avadanlıqların tәhlükәsizlik standartlarına vә әmәyin mühafızәsi normalarına müvafiqliyi; İş yerinin sanitar
gigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu

333 Kollektiv iş yerlәri necә dәnә xüsusiyәtlәrә görә fәrqlәnir?

•

5
1
2
3
4

334 Birdәzgahlı iş yerlәrini tәşkil edәrkәn әsas diqqәt nәyә verılmәlidir?

•

daha rahat istehsalın seçilmәsinә; mükәmmәl әmәk fәndlәrinin tәtbiqinә; әmәk şәraitinin yaradılmasına
daha rahat hәrәkәt seçilmәsinә; mükәmmәl әmәyin tәtbiqinә; әmәk şәraitinin yaradılmasına
daha rahat hәrәkәt seçilmәsinә; mükәmmәl әmәk fәndlәrinin tәtbiqinә; әmәk şәraitinin yaradılmasına
daha cox hәrәkәtin seçilmәsinә; mükәmmәl әmәk fәndlәrinin tәtbiqinә; әmәk şәraitinin yaradılmasına
daha rahat hәrәkәt seçilmәsinә; mükәmmәl әmәk fәndlәrinin tәtbiqinә; әmәk keyfiyәtinin yaradılmasına

335 Çoxdәzgahlı iş yerlәrini tәşkil edәrkәn әsas diqqәt necә dәnә göstәriciyә verılir?

•

6
4
5
3
2

336 Kömәkçi qurğular vә vasitәlәr çoxdәzgahlı iş yerlәrindә necә dәnә funksiyanı yerinә yetirir?

•

3
4
2
6
5

337 Çoxdәzgahlı iş yerlәri necә tipli iş yerlәrinә bölünür?

•

4
3
5
6
2

338 İstehsalın intensivlәşdirilmәsi hansı problemlәrlә six bağlıdır?

•

tәcizatın inkişafının sürәtlәndirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması
texniki tәrәqqinin inkişafının sürәtlәndirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması
texniki tәrәqqinin inkişafının sürәtlәndirilmәsi
texniki xidmәtin inkişafının sürәtlәndirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması
әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması

339 әmәk prosesinin xarakterinә vә әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә iş yerlәri necә qrupa

bölünür?

•

3
6
4
5
2

340 әmәk prosesinin xarakterinә vә әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә iş yerlәri hansı qruplara
bölünür?

•

әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri; robotların tәtbiq edildiyi iş yerlәri; avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri; mexaniklәşdirilmiş iş yerlәri; avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri; robotların tәtbiq edildiyi iş yerlәri; avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
robotların tәtbiq edildiyi iş yerlәri; avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri; robotların tәtbiq edildiyi iş yerlәri

341 әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә әsas vә kömәkçi әmәk proseslәri hansı amil olmadan
yerinә yetirilir?

•

әl әmәyi vә mexanizm tәtbiq edilmәdәn
maşın vә mexanizm tәtbiq edilmәdәn
әl әmәyi, maşın vә mexanizm tәtbiq edilmәdәn
әl әmәyi, maşın vә robotları tәtbiq edilmәdәn
әl әmәyi vә maşın tәtbiq edilmәdәn

342 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal proseslәri necә fәhlәnin iştiraki ilә yerinә yetirilir?

•

iki fәhlә vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn
iki fәhlә vә ya dörd fәhlә tәrәfindәn
bir fәhlә vә ya üc fәhlә tәrәfindәn
üc fәhlә vә ya beş fәhlә tәrәfindәn
bir fәhlә vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn

343 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәri necә qruplara ayrılır?

•

4
2
3
5
1

344 Briqada iş yerinin planlaşdırılması zamanı bütün әşyaların yerlәşdirilmәsi nә ilә xarakterizә
edilir?

•

maksimum qәnaәt emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә
qovuşması imkanını tәmin etsin
daha sәmәrәli seçilmәsi vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş
dairәdә qovuşması imkanını tәmin etsin
emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması imkanını
tәmin etsin
tәcizatı vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin ]
xidmәti vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin

345 İş yerlәrindә әmәk şәraitinin xarakterini müәyyәn edәn I qrup amillәr nә ilә şәrtlәnir?

•

iş yerinin texniki cәhәtdәn tәchiz olunması ilә
iş yerinin planlaşdırılması ilә
istehsal prosesinin texnoloji xüsusiyyәtlәri ilә
iş yerinin texniki cәhәtdәn tәchiz olunması ilә
iş yerinin planlaşdırılması ilә onun texniki cәhәtdәn tәchiz olunması vә istehsal prosesinin texnoloji
xüsusiyyәtlәri ilә

346 әmәk amillәrinә hansılar daxildir?

•

işә vaxtlıvaxtında hazır olmaq, iş yerlәrinin bütün ünsürlәrinin sәmәrәli әlaqәlәndirilmәsi, optimal әmәk
bölgüsü aid edilir.
optimal әmәk bölgüsü, qaldırıcınәqliyat qurğularının sәmәrәli tәtbiqi, әn qısa hәrәkәt marşurutu, iş yerinin
bütün zәruri vasitәlәrlә vaxtıvaxtında tәchiz olunması aid edilir.
işә vaxtlıvaxtında hazır olmaq, iş yerlәrinin bütün ünsürlәrinin sәmәrәli әlaqәlәndirilmәsi, optimal әmәk
bölgüsü, qaldırıcınәqliyat qurğularının sәmәrәli tәtbiqi, әn qısa hәrәkәt marşurutu, iş yerinin bütün zәruri
vasitәlәrlә vaxtıvaxtında tәchiz olunması aid edilir.
işә vaxtlıvaxtında hazır olmaq, iş yerlәrinin bütün ünsürlәrinin sәmәrәli әlaqәlәndirilmәsi, optimal әmәk
bölgüsü, qaldırıcınәqliyat qurğularının sәmәrәli tәtbiqi aid edilir.

347 İş yerlәrindә әmәk şәraitin III qrupuna hansı amillәr daxildir?

•

işçi vәziyyәti vә tәcizatı ilә әlaqәdar olan amillәr
işçi vәziyyәti vә xidmәti ilә әlaqәdar olan amillәr
insanın işçi vәziyyәti ilә әlaqәdar olan amillәr.
işçi tәcizatı ilә әlaqәdar olan amillәr
işçi tәcizatı ilә әlaqәdar olan amillәr

348 İnsanın işçi vәziyyәti ilә әlaqәdar olan amillәr iş yerlәrindә әmәk şәraitin hansı qrupuna daxildir?

•

III qrupuna.
I qrupuna
VI qrupuna
IV qrupa
II qrupuna

349 Bir çox әmәk proseslәri nәyin sәrfini tәlәb edir?

•

zehni vә mexaniki qüvvәnin sәrfini
zehni qüvvәnin sәrfini
zeyni, fiziki vә mexaniki qüvvәnin sәrfini
fiziki qüvvәnin sәrfini
fiziki vә zehni qüvvәnin sәrfini

350 İş yerlәrinin qiymәtlәndirilmәsi necә göstәricilәr üzrә aparılır?

•

2
3
4
5
1

351 İş yerlәrinә xidmәtә dair qoyulan әsas tәlәblәri qeyd edin:
xidmәt proseslәrinin planlılığı, kompleksliyi, iş yeri ilә ona xidmәtedici heyәt arasında daimi әlaqәnin olması.

•

xidmәt proseslәrinin planlılığı, kompleksliyi, yüksәk keyfiyyәtli, iş yeri ilә ona xidmәtedici heyәt arasında
daimi әlaqәnin olması.
xidmәt proseslәrinin planlılığı, kompleksliyi, yüksәk keyfiyyәtliyi, iş yeri ilә ona xidmәtedici heyәt arasında
daimi әlaqәnin olması.
xidmәt proseslәrinin planlılığı, kompleksliyi, yüksәk keyfiyyәtli, iş yeri ilә әlaqәnin olması.
xidmәt proseslәrinin kompleksliyi, yüksәk keyfiyyәtli, iş yeri ilә ona xidmәtedici heyәt arasında daimi
әlaqәnin olması.

352 İş yerlәrinin attestasiyasının necә әsas vәzifәsi vardır?

•

2
1
3
5
4

353 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı onların qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn әsas normaları
sadalayın:

•

sanitargigiyenik normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә әmәyin tәşkilinin tipik
lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar
әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә әmәyin tәşkilinin tipik lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar
sanitargigiyenik normalar; lahiyәtexnoloji normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә
әmәyin tәşkilinin tipik lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar
sanitargigiyenik normalar; lahiyәtexnoloji normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar
lahiyәtexnoloji normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә әmәyin tәşkilinin tipik
lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar

354 İş yerlәrinin attestasiyası necә qrup insanların iştiraki ilә tәşkil edilir?

•

5
1
2
3
4

355 İş yerlәrin attestasiyası zamanı hansı mәsәlәr diqqәt mәrkәzindә olmalıdır?

•

muasir tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin
işlәnib hazırlanması; әl vә ağır fıziki әmәyin tәtbiqinin ixtisar edilmәsi, az sәmәrәli iş yerlәrinin lәğvi;
avadanlıqların işinin növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi; tәtbiq olunan әmәk sәrfi normalarının keyfiyyәtinin
yoxlanılması
Elmitexniki tәrәqqinin vә bazar iqtisadiyyatın tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; tәtbiq
olunan әmәk sәrfi normalarının keyfiyyәtinin yoxlanılması
muasir tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin
işlәnib hazırlanması;
Elmitexniki tәrәqqi vә gündәlik tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi
Elmitexniki tәrәqqi vә muasir tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; iş yerlәrinin
sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması;

356 İş yerlәrini texniki cәhәtdәn qiymәtlәndirilәrkәn hansı әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi; Texnoloji proseslәrin, avadanlıqların vә alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar
istehsal etmәyә müvafiq olması; Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
Әl әmәyinin tәtbiqi sәviyyәsi; İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi;
Texnoloji proseslәrin, avadanlıqların vә alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar istehsal etmәyә müvafiq olması;
Texnoloji proseslәrin proqresivliyi

İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi; Texnoloji proseslәrin, avadanlıqların
vә alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar istehsal etmәyә müvafiq olması; Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
Әl әmәyinin tәtbiqi sәviyyәsi; İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar istehsal etmәyә
müvafiq olması; Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
Әl әmәyinin tәtbiqi sәviyyәsi; İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi;
Texnoloji proseslәrin mәhsullar istehsal etmәyә müvafiq olması;

357 Azәrbaycan Respublikasının Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi
haqqında 6 may 2009ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarında necәdә әsas ümumi müddәalar öz
әksini tapmışdır?

•

7
5
6
3
4

358 İş yerlәrinin tәşkilatı sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә necә dәnә әsas göstәricilәr nәzәrә
alınır?

•

1
3
2
5
4

359 İş yerlәrinin attestasiyasının normativ әsasını necә dәnә әsas sәnәd vә standartlar tәşkil edir?

•

7
5
6
3
4

360 İş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının әsas mәrhәlәlәrini qeyd edin:

•

iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcud iş yerlәrinin
qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri yekunlaşdırılması; iş yerlәrinin attestasiyası nәticәsindә onun
sәmәrәlәşdirilmәsidir
iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcudiş yerlәrinin
qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri yekunlaşdırılması;
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcudiş yerlәrinin qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri
yekunlaşdırılması; iş yerlәrinin attestasiyası nәticәsindә onun sәmәrәlәşdirilmәsidir
iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcudiş yerlәrinin
qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri yekunlaşdırılması;
iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyası nәticәsindә onun sәmәrәlәşdirilmәsidir

361 İş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasını necә әsas mәrhәlәlәdәn kecir?

•

5
3
4
1
2

362 İş yerlәrinin tәşkilatı sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı әsas göstәricilәrlә xarakterizә edilir?

•

•

Planirovkanın reallığı; Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli
xidmәt; Әmәyin tәşkili formalarının vәziyyәti
Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli xidmәt; Әmәyin tәşkili
formalarının vәziyyәti
Planirovkanın reallığı; Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; İş yerlәrinә sәmәrәli xidmәt
Planirovkanın reallığı; Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli
xidmәt
Planirovkanın reallığı; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli xidmәt; Әmәyin tәşkili formalarının
vәziyyәti

363 İş yerinin planlaşdırılması nәyi әhatә edir?

•

iş üçün әlverişli şәraitin olması; әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların vә әmәk vasitәlәrin sәmәrәli istifadә
edilmәsi, yüksәk keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların vә әmәk vasitәlәrin sәmәrәli istifadә edilmәsi, yüksәk keyfiyyәtli
xidmәtin tәmin edilmәsi
әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların vә әmәk vasitәlәrin sәmәrәli istifadә edilmәsi, yüksәk keyfiyyәtin
tәmin edilmәsi
әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların sәmәrәli istifadә edilmәsi, yüksәk keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
iş üçün әlverişli şәraitin olması; әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların vә әmәk vasitәlәri sәmәrәli istifadә
edilmәsi

364 Attestasiyanın başa çatması ilә әlaqәdәr müәssisәdә hancı istiqamәttә texnikiiqtisadi tәhlil
aparılır?

•

texnoloji proseslәrin vә attestasiyanın nәticәlәrini tәhlili; iş yerlәrinin attestasiyası üçün texniki, maddi vә
maliyyә imkanları aşkar edilir
iş yerlәrinin attestasiyası üçün texniki, maddi vә maliyyә imkanları aşkar edilir
iş yerlәrinin normativ sәviyyәyә çatdırılması üçün zәruri mәsrәflәr hesablanılır; iş yerlәrinin attestasiyası üçün
texniki, maddi vә maliyyә imkanları aşkar edilir
texnoloji proseslәrin vә attestasiyanın nәticәlәrinin tәhlili
texnoloji proseslәrin vә attestasiyanmı nәticәlәrini tәhlili; iş yerlәrinin normativ sәviyyәyә çatdırılması üçün
zәruri mәsrәflәr hesablanılır; iş yerlәrinin attestasiyası üçün texniki, maddi vә maliyyә imkanları aşkar edilir

365 İş yerlәrinin inkişafın sosial mahiyyәti hansı әsas mәsәlәlәri әhatә edir?

•

әmәyin sosial tәbiәti, vaxtının sәmәrәli istifadәsi, insanların gәlәcәyә inamını artırır, insan münasibәtlәrini
әmәyin sosial tәbiәti, vaxtının sәmәrәli istifadәsi, insanların gәlәcәyә inamını artırır, iş rejimin düzgün
istifadәsini
әmәyin sosial tәbiәti, vaxtının sәmәrәli istifadәsi, insanların gәlәcәyә inamını artırır
әmәyin sosial tәbiәti, vaxtının sәmәrәli istifadәsi, iş rejimin düzgün istifadәsini
әmәyin sosial tәbiәti, insanların gәlәcәyә inamını artırır, iş rejimin düzgün istifadәsini

366 İş yerlәrinin coxalmasının necә dәnә sosial әhәmiyyәti var?

•

1
3
2
5
4

367 Müasir dövrdә mövcud iş yerlәrinin azalmasının әsas sәbәblәrini sadalayın:

•

elmitexniki tәrәqqinin , bazar münasibәtlәrinin vә xidmәtin inkişafı
elmitexniki tәrәqqinin vә bazar münasibәtlәrinin inkişafı
texniki tәrәqqinin , bazar münasibәtlәrinin vә xidmәtin inkişafı
tәrәqqinin , bazar münasibәtlәrinin vә xidmәtin inkişafı
elmi tәrәqqinin , bazar münasibәtlәrinin vә xidmәtin inkişafı

368 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәr әsas hansı qrupa bölünür?

•

barmaqların hәrәkәti; qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti; çiyinlәrin vә gövdәnin hәrәkәti; ayaq barmaqların
hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; bilәklәrin hәrәkәti; çiyinlәrin hәrәkәti; gövdәnin hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; bilәklәrin hәrәkәti; qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti; çiyinlәrin vә gövdәnin hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; bilәklәrin hәrәkәti; qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti; ayaq barmaqların hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; bilәklәrin hәrәkәti; qolların vә çiyinlәrin hәrәkәti; çiyinlәrin vә gövdәnin hәrәkәti; ayaq
barmaqların hәrәkәti

369 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәr necә qrupa bölünür?

•

3
5
6
2
4

370 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi haqqında müәssisә rәhbәrin әmrindә hansı
müddәalar qeyd olunur?

•

attestasiyasının keçirilmәsi müddәti; qrafiki; komissiyası yaradılır
attestasiyasının keçirilmәsi müddәti; qrafiki
qrafiki; ayrıayrı struktur bölmәlәr üzrә vә bütövlükdә müәssisә üzrә attestasiya komissiyası yaradılır
sәrәncam verilir
attestasiyasının keçirilmәsi müddәti; qrafiki; ayrıayrı struktur bölmәlәr üzrә vә bütövlükdә müәssisә üzrә
attestasiya komissiyası yaradılır

371 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin necә dәnә әsas istiqamәt mövcuddur?

•

2
4
5
1
3

372 İş yerinin tәşkili hansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

iş yerinin planlaşdırılması (planirovkası); iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması
iş yerinin planlaşdırılması (planirovkası); iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması
iş yerinin planlaşdırılması (planirovkası); iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması,
ixstisaslı iş yerlәrin yaradılması
iş yerinin planlaşdırılması (planirovkası); iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması; ixstisaslı iş yerlәrin
yaradılması
iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması, ixstisaslı iş yerlәrin yaradılması

373 İş yerlәrinin tәşkili xüsusiyyәtlәri hansı amillәrdәn asılıdır?

•

işin hәcmindәn, avadanlıqın miqdarından; әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsindәn
işin hәcmindәn, avadanlıqın miqdarından; tәhcizat sistemindәn; әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsindәn
işin hәcmindәn, avadanlığın miqdarından; xidmәt sistemindәn; әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsindәn
işin hәcmindәn, avadanlıqın miqdarından; xidmәt sistemindәn
işin hәcmindәn, avadanlıqın miqdarından; xidmәt sistemindәn;

374 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi üçün necәdәnә kompleks göstәricidәn istifadә
edilir?

•

6
4
3
7
5

375 İş yerinin tәchizatı hansı halda daha sәmәrәli ola bilәr?

•

istehsal prosesinin mәzmununa nәinki miqdarca, habelә keyfiyyәtcә uyğun olsun
iş yerlәrinin ixtisaslaşmasına, istehsal prosesinә keyfiyyәtcә uyğun olsun
iş yerlәrinin ixtisaslaşmasına, istehsal prosesinin mәzmununa nәinki miqdarca, habelә keyfiyyәtcә uyğun
olsun
istehsal prosesinin formasına, habelә keyfiyyәtcә uyğun olsun
iş yerlәrinin ixtisaslaşmasına, mәzmununa nәinki miqdarca, habelә keyfiyyәtcә uyğun olsun

376 İş yerlәrinin tәchizatı dedikdә nә başa düşülür?

•

iş yerlәrinin mәntәqәsindә olan әsas texnoloji vә kömәkçi avadanlıqların, texnoloji vә tәşkilati lәvazimatların,
siqnallaşdırma vә texniki tәhlükәsizlik vasitәlәrinin mәcmuyu
iş yerlәrinin mәntәqәsindә olan әsas texnoloji vә kömәkçi avadanlıqların, texnoloji vә tәşkilati lәvazimatların,
siqnallaşdırma , texniki tәhlükәsizlik vasitәlәrinin mәcmuyu vә iş yerlәrinin inkişafı
iş yerlәrinin mәntәqәsindә olan әsas texnoloji vә kömәkçi avadanlıqların, texnoloji vә tәşkilati lәvazimatların,
siqnallaşdırma , texniki tәhlükәsizlik vasitәlәrinin mәcmuyu vә iş yerlәrinin ixtisaslaşması
iş yerlәrinin mәntәqәsindә olan әsas texnoloji, texnoloji vә tәşkilati lәvazimatların, siqnallaşdırma , texniki
tәhlükәsizlik vasitәlәrinin mәcmuyu vә iş yerlәrinin ixtisaslaşması
iş yerlәrinin mәntәqәsindә olan әsas texnoloji vә kömәkçi avadanlıqların, tәşkilati lәvazimatların,
siqnallaşdırma , texniki tәhlükәsizlik vasitәlәrinin mәcmuyu vә iş yerlәrinin ixtisaslaşması

377 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi üçün onun kompleks qiymәtlәndirilmәsi
meyarlarını (göstәricilәrini) qeyd edin:

•

tәşkilatı; texniki; әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizlik
texniki; әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizlik
tәşkilatı; texniki; texniki tәhlükәsizlik
tәşkilatı; texniki; iqtisadi;әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizlik
tәşkilatı; texniki; әmәk şәraiti

378 İş yerlәrinin ixtisaslaşması dedikdә nә başa düşülür?

•

iş günlәrin hәr birinә bu vә ya digәr ümumi әlamәtlәrinә görә birlәşәn müәyyәn qrup әmәliyyatların vә ya
işlәrin tәhkim olunması
iş yerlәrinin hәr birinә bu vә ya digәr ümumi әlamәtlәrinә görә birlәşәn müәyyәn qrup әmәliyyatların vә ya
işlәrin tәhkim olunması
iş rejimin hәr birinә bu vә ya digәr ümumi әlamәtlәrinә görә birlәşәn müәyyәn qrup әmәliyyatların vә ya
işlәrin tәhkim olunması
avadanlıqların hәr birinә bu vә ya digәr ümumi әlamәtlәrinә görә birlәşәn müәyyәn qrup әmәliyyatların vә ya
işlәrin tәhkim olunması
texnlogiyaların hәr birinә bu vә ya digәr ümumi әlamәtlәrinә görә birlәşәn müәyyәn qrup әmәliyyatların vә ya
işlәrin tәhkim olunması

379 İş yerlәrinin tәşkilinin necә dәnә әsas ünsürlәrini var?

•

4
2
1
5
3

380 İş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının ikinci mәrhәlәsinin әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

nәticәlәri yekünlaşdırımaq; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üçün zәmin yaratmaq
iş yerlәrinin vәziyyәti haqqında qiymәt vermәk; nәticәlәri yekünlaşdırımaq;
iş yerlәrinin vәziyyәti haqqında qiymәt vermәk; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üçün zәmin yaratmaq
iş yerlәrinә qiymәt vermәk; nәticәlәri yekünlaşdırımaq ]
iş yerlәrinin vәziyyәti haqqında qiymәt vermәk; nәticәlәri yekünlaşdırımaq; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi
üçün zәmin yaratmaq

381 Hansı mәqsәdlә attestasiyayla bağlı müәssisәdә yaradıcı qruplar tәşkil olunur?

•

Iş yerlәrinin attesasiyası vә lәğv edilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün
Iş yerlәrinin attesasiyası işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin attesasiyası vә onun sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün
iş yerlәrinin lәğv edilmәsi işlәrini vә onun sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün
Iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi işlәrini daha effektli aparmaq üçün

382 İş yerlәrinin uçotu neçә mәsәlәni hәll etmәyә imkan verir?

•

3
5
6
2
4

383 İş yerlәrinin attestasiyasının normativ әsasını hansı sәnәd vә standartlar tәşkil edir?

•

normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları, sanitar qaydaları
Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi, normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları,
sanitar qaydaları vә gigiyena normativlәri
normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları, sanitar qaydaları vә gigiyena normativlәri
Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi, normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları
Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi, sanitar qaydaları vә gigiyena normativlәri

384 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәsinә görә necә qrupa bölünür?

•

2
4
5
1
3

385 İş yerlәrinin attestasiyasının normativ әsasını necәdәnә әsas sәnәd vә standartlar tәşkil edir?

•

4
6
7
3
5

386 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәsindәn asılı olaraq hәr bir iş yeri hansı qruplara bölünür ?

•

attestasiya edilmiş iş yerlәri; sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri;
attestasiya edilmiş iş yerlәri; sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri; lәğv edilmәli iş yerlәri
sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri; lәğv edilmәli iş yerlәri
attestasiya edilmiş iş yerlәri; sәmәrәlәşdirilmәli, tәkmillәşdirilmәli olan iş yerlәri; inkişaf edilmәli iş yerlәri

attestasiya edilmiş iş yerlәri; lәğv edilmәli iş yerlәri

387 İş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının әsas mәrhәlәlәrini qeyd edin:

•

iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyası nәticәsindә onun sәmәrәlәşdirilmәsidir
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcudiş yerlәrinin qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri
yekunlaşdırılması; iş yerlәrinin attestasiyası nәticәsindә onun sәmәrәlәşdirilmәsidir
iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcud iş yerlәrinin
qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri yekunlaşdırılması; iş yerlәrinin attestasiyası nәticәsindә onun
sәmәrәlәşdirilmәsidir
iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcudiş yerlәrinin
qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri yekunlaşdırılması
iş yerlәrinin uçotunun aparılması; iş yerlәrinin attestasiyasının aparılması, yәni mövcudiş yerlәrinin
qiymәtlindirilmәsi vә nәticәlәri yekunlaşdırılması;

388 Hansı iş yerlәri tәkmillәşdirilmәli (sәmәrәlәşdirilmәli) olan iş yerlәrinә aiddir?.

•

müәyyәn tәlәbata cavab vermәyәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi qeyri mümkün olan iş avadanlığı
müәyyәn tәlәbata cavab vermәyәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi mümkün olan iş yerlәridir
müәyyәn tәlәbata cavab vermәyәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi qeyri mümkün olan iş yerlәridir
müәyyәn tәlәbata cavab verәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş avadanlığı
müәyyәn tәlәbata cavab verәn, lakin sәmәrәlәşdirilmәsi geyri mümkün olan iş yerlәridir

389 Iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasını necә әsas mәrhәlәlәdәn kecir?

•

2
4
5
1
3

390 Tәkmillәşdirilmәli (sәmәrәlәşdirilmәli) iş yerlәri necә lazımi sәviyyәyә gәtirilә bilәr?

•

müәyyәn tәşkilati texniki tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә
müәyyәn tәşkilati tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә
müәyyәn texniki tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә
müәyyәn işlәri hәyata keçirilmәklә
tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә

391 İş yerlәrini әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmә sәviyyәsinә görә sadalıyın:

•

komputerlәşdirilmiş, aparat vә әl işlәri proseslәri
mexaniklәşdirilmiş, komputerlәşdirilmiş, aparat vә әl işlәri proseslәri
mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış, komputerlәşdirilmiş vә әl işlәri proseslәri
tam komputerlәşdirilmiş, aparat vә әl işlәri proseslәri
mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış, aparat vә әl işlәri proseslәri

392 Hansı iş yerlәri lәğv edilmәli hesab edilir?.

•

lazımi tәlәbatlara cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi xidmәtә cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi tәcizata cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi keyfiyәtә cavab vermәyәn iş yerlәridir
lazımi kәmiyәtә cavab vermәyәn iş yerlәridir

393 Iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasını әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

•

iş yerlәrinin sayını müәyyәnlәşdirilmәsi, tәsniflәşdirilmәsi vә qruplaşdırılması
iş yerlәrini tәsniflәşdirilmәsi vә qruplaşdırılması
iş yerlәrinin sayını müәyyәnlәşdirilmәsi, qruplaşdırılması
iş yerlәrinin yerini müәyyәnlәşdirilmәsi, tәsniflәşdirilmәsi vә qruplaşdırılması
iş yerlәrinin sayını müәyyәnlәşdirilmәsi, tәsniflәşdirilmәsi

394 İş yerinin neçә növ mahiyyәti vardır?

•

5
2
4
3
1

395 İş yerinin quruluşu vә ona xidmәt sistemi nәdәn asılıdır?

•

mexaniklәşdirilmә vә әl işlәri proseslәri sәviyәsindәn
mexaniklәşdirilmә, aparat vә әl işlәri proseslәri sәviyәsindәn
mexaniklәşdirilmә vә avtomatlaşdırılma, aparat vә әl işlәri sәviyәsindәn
aparat vә әl işlәri proseslәri sәviyәsindәn
ixtisaslaşma dәrәcәsindәn

396 İş yerinin iqtisadi mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi, istehsal etdiyi mәhsulun (işin) keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması
әmәk şәraitin yaxşılaşdırılması, istehsal etdiyi mәhsulun (işin) keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәs, istehsal etdiyi mәhsulun (işin) keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması vә çeşidin
artırılması
görülәn işlәrin keyfiyyәtin yüksәldilmәsi, istehsal etdiyi mәhsulun (işin) çeşidin artırılması vә әmәk intizamın
möhkәmlәndirilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi, istehsal etdiyi mәhsulun (işin) çeşidin artırılması vә әmәk intizamın
möhkәmlәndirilmәsi

397 İş yerlәrinin uçotu nәyi etmәyә imkan verir?

•

iş yerlәrinin hәqiqi vә dәqiq sayını müәyyәn etmәyә; sex vә sahәlәrdә iş yerlәrinin peşәlәr üzrә növlәrini vә
miqdarını dәqiqlәşdirmәyә; iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını
bilmәyә;
iş yerlәrinin hәqiqi vә dәqiq sayını müәyyәn etmәyә; sex vә sahәlәrdә iş yerlәrinin peşәlәr üzrә növlәrini vә
miqdarını dәqiqlәşdirmәyә; iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını
bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn
etmәyә
sex vә sahәlәrdә iş yerlәrinin peşәlәr üzrә növlәrini vә miqdarını dәqiqlәşdirmәyә; iş yerlәrinin yerlәrinin
ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport tәrtib etmәyә; hәr bir
iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn etmәyә
iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport
tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn etmәyә
iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport
tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn etmәyә

398 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi haqqında müәssisә rәhbәrin әmrindә hansı
müddәalar qeyd olunur?

•

attestasiyasının keçirilmәsi müddәti; qrafiki; ayrıayrı struktur bölmәlәr üzrә vә bütövlükdә müәssisә üzrә
attestasiya komissiyası yaradılır
qrafiki; ayrıayrı struktur bölmәlәr üzrә vә bütövlükdә müәssisә üzrә attestasiya komissiyası yaradılır
attestasiyasının keçirilmәsi müddәti; qrafiki; komissiyası yaradılır
attestasiyasının keçirilmәsi müddәti; qrafiki

399 İş yerinin tәşkili hansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

iş yerinin planlaşdırılması (planirovkası); iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması
iş yerinin planlaşdırılması (planirovkası); iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması
iş yerinin planlaşdırılması (planirovkası); iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması,
ixstisaslı iş yerlәrin yaradılması
iş yerinin planlaşdırılması (planirovkası); iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması; ixstisaslı iş yerlәrin
yaradılması
iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması, ixtisaslı iş yerlәrin yaradılması

400 İş yerlәrinin tәşkili xüsusiyyәtlәri hansı amillәrdәn asılıdır?

•

işin hәcmindәn, avadanlıqın miqdarından; әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsindәn
işin hәcmindәn, avadanlıqın miqdarından; tәhcizat sistemindәn; әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsindәn
işin hәcmindәn, avadanlığın miqdarından; xidmәt sistemindәn; әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsindәn
işin hәcmindәn, avadanlıqın miqdarından; xidmәt sistemindәn;
işin hәcmindәn, avadanlıqın miqdarından; xidmәt sistemindәn;

401 İş yerinin planlaşdırılması nәyi әhatә edir?

•

iş üçün әlverişli şәraitin olması; әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların vә әmәk vasitәlәrin sәmәrәli istifadә
edilmәsi, yüksәk keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların vә әmәk vasitәlәrin sәmәrәli istifadә edilmәsi, yüksәk keyfiyyәtli
xidmәtin tәmin edilmәsi
әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların vә әmәk vasitәlәrin sәmәrәli istifadә edilmәsi, yüksәk keyfiyyәtin
tәmin edilmәsi
әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların sәmәrәli istifadә edilmәsi, yüksәk keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
iş üçün әlverişli şәraitin olması; әmәk mühafızәsi; istehsal meydançaların vә әmәk vasitәlәri sәmәrәli istifadә
edilmәsi

402 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi üçün necәdәnә kompleks göstәricidәn istifadә
edilir?

•

3
5
4
7
6

403 İş yerinin tәşkili hansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

iş yerinin planlaşdırılması ; iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması
iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması işin yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsi
iş yerinin planlaşdırılması ; iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; işin vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsi
iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması işin fasilәsiz yerinә yetirilmәsi
iş yerinin tәchizatı; iş yerinә xidmәt; iş yerinin ixtisaslaşdırılması; işin az vaxt sәrf etmәklә yerinә yetirilmәsi

404 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi üçün onun kompleks qiymәtlәndirilmәsi
meyarlarını (göstәricilәrini) qeyd edin:

•

tәşkilatı; texniki; texniki tәhlükәsizlik
tәşkilatı; texniki; әmәk şәraiti
texniki; әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizlik
tәşkilatı; texniki; iqtisadi;әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizlik
tәşkilatı; texniki; әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizlik

405 İş yerlәrinin düzgün tәşkili dedikdә nәyi nәzәrdә tutur?

•

işin fasilәsiz yerinә yetirilmәsi
işin yüksәk keyfiyәtlә yerinә yetirilmәsi
işin vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsi
işin fasilәsiz vә az vaxt sәrf etmәklә yerinә yetirilmәsi
işin az vaxt sәrf etmәklә vә keyfiyәtli yerinә yetirilmәsi

406 İş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının ikinci mәrhәlәsinin әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

iş yerlәrinin vәziyyәti haqqında qiymәt vermәk; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üçün zәmin yaratmaq
iş yerlәrinin vәziyyәti haqqında qiymәt vermәk; nәticәlәri yekünlaşdırımaq; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi
üçün zәmin yaratmaq
iş yerlәrinin vәziyyәti haqqında qiymәt vermәk; nәticәlәri yekünlaşdırımaq;
iş yerlәrinә qiymәt vermәk; nәticәlәri yekunlaşdırımaq
nәticәlәri yekünlaşdırımaq; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üçün zәmin yaratmaq

407 İş yerlәrinin uçotu neçә mәsәlәni hәll etmәyә imkan verir?

•

6
4
5
2
3

408 İş yerlәrinin uçotu nәyi etmәyә imkan verir?

•

sex vә sahәlәrdә iş yerlәrinin peşәlәr üzrә növlәrini vә miqdarını dәqiqlәşdirmәyә; iş yerlәrinin ümumi sayını,
vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin
texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn etmәyә
iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport
tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn etmәyә
iş yerlәrinin hәqiqi vә dәqiq sayını müәyyәn etmәyә; sex vә sahәlәrdә iş yerlәrinin peşәlәr üzrә növlәrini vә
miqdarını dәqiqlәşdirmәyә; iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını
bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn
etmәyә
iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport
tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn etmәyә
iş yerlәrinin hәqiqi vә dәqiq sayını müәyyәn etmәyә; sex vә SAhәlәrdә iş yerlәrinin peşәlәr üzrә növlәrini vә
miqdarını dәqiqlәşdirmәyә; iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını
bilmәyә;

409 İş yerlәri fәhlәlәrin ixtisas sәviyәsinә görә hansı qruplara bölünür?

•

yüksәk vә aşağı ixtisaslı
yüksәk vә orta ixtisaslı
yüksәk, orta vә aşağı ixtisaslı
yüksәk, orta, aparat vә әl işlәri
yüksәk, orta, aşağı ixtisaslı vә mexaniklәşdirilmiş

410 İş yerlәri ixtisaslaşma dәrәcәsinә görә hansı qruplara bölünür?

•

xüsusi, ixtisaslaşmış vә qarışıq
xüsusi, ixtisaslaşmış vә universal
ixtisaslaşmış, qarışıq vә unikal
fәrdi, universal vә qarışıq
unikal, ixtisaslaşmış vә fәrdi

411 İş yerindә tәchizatın bioloji vә psixoloji amillәr xarakteristikası necә qrup faktorları әhatә edir?

•

5
3
4
6
2

412 İnsan bәdәninin necә әsas biomexanika keyfiyyәti vardır?

•

6
4
5
2
3

413 Rәhbәr işçilәrin iş yerlәrinin attestasiyası zamanı nәçә dәnә göstәrici qiymәtlәndirilir?

•

3
1
2
5
4

414 Tәchizatın istehsaltexniki amillәri necә qrup faktorlardan asılıdır?

•

5
3
4
1
2

415 Tәchizatın istehsaltexniki amillәri hansı faktorlardan asılıdır?

•

istehsalın tipindәn; әmәk funkiyalarının xarakterindәn; ixtisaslaşma dәrәcәsindәn
istehsalın tipindәn; iş yerinin texnoloji tәyinatından; әmәk funkiyalarının xarakterindәn; ixtisaslaşma
dәrәcәsindәn
iş yerinin texnoloji tәyinatından; әmәk funkiyalarının xarakterindәn; ixtisaslaşma dәrәcәsindәn
istehsalın tipindәn; iş yerinin texnoloji tәyinatından; әmәk funkiyalarının xarakterindәn
istehsalın tipindәn; iş yerinin texnoloji tәyinatından; ixtisaslaşma dәrәcәsindәn

416 İş yerlәrinin tәchizatı hansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

әsas avadanlıq vә texnoloji vasitәlәr; kömәkçi inventar vә qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri; siqnallaşdırma
vasitәlәri; sağlam qida vasitәlәri
әsas avadanlıq vasitәlәr; kömәkçi inventar vә qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri; siqnallaşdırma
vasitәlәri;yardımcı vә sağlam qida vasitәlәri
әsas avadanlıq vә texnoloji vasitәlәr, kömәkçi inventar vә qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri, siqnallaşdırma
vasitәlәri, sağlam vә tәhlükәsiz әmәk vasitәlәri
. әsas avadanlıq vasitәlәr; qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri; siqnallaşdırma vasitәlәri;yardımcı vә işıq vermә
vasitәlәri
әsas avadanlıq vasitәlәr; kömәkçi inventar vә qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri; siqnallaşdırma
vasitәlәri;yardımcı vә işıq vermә vasitәlәri

417 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәr necә әsas qrupa bölünür?
1

•

3
2
5
4

418 İş yerinin tәchizatının konkret amillәr xarakteristikası neçә qrupa böllünür?

•

5
3
4
1
2

419 Müәssisәdә attestasiya komissiyasının tәrkibinә kimlәr daxil edilir?

•

hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli mütәxәssislәr, әmәyin tәşkili vә әmәyin
mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli mütәxәssislәr, әmәyin tәşkili vә әmәyin
mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli
mütәxәssislәr,
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli
mütәxәssislәr, әmәyin tәşkili vә әmәyin mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, әmәyin tәşkili vә әmәyin mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr

420 İş yerinin sәmәrәli planlaşdırılması hansı mәsәlәnin hәllini asanlaşdırır?

•

iş yerinin tәchizatını
iş yerinin ucotunu
iş yerinin xidmәtini
işlәrin tez vә az qüvvә ilә yerinә yetirilmәsini
iş yerinin planirovkasını

421 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәr necә qrupa bölünür?

•

6
4
5
2
3

422 İş yerlәrinin tәşkilindә hansı növ problemlәr öyrәnilir?

•

nәzәri vә praktiki
әmәk mәhsuldarlığın artırılması vә nәzәri mәsәlәlәr
әmәk mәhsuldarlığın artırılması, nәzәri vә praktiki
iş vaxtının tәşkili, nәzәri vә praktiki mәsәlәlәr
әmәk haqqının tәşkili, nәzәri vә praktiki mәsәlәlәr

423 İş yerlәrinin attestasiyası kursunun başlıca diqqәti nәyә yönәldilir?

•

iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının tәşkilinә vә praktiki mәsәlәlәrә
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının tәşkilinә vә nәzәri mәsәlәlәrә
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının tәşkilinә
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının vә iş vaxtının tәşkilinә
iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının vә әmәk haqqının tәşkilinә

424 İş yerlәrinin ayrıayrı peşәlәr üzrә tәşkili nәyә әsaslanır ?

•

texnoloji tәyinatına
istehsal edilәn mәhsula
texniki avadanlıqlara
istehalın texnilitexnoloji mürәkkәbliyinә
mәhsulun mürәkkәbliyinә

425 İş yerindә fәhlәnin әmәyi necә olmalıdır ?

•

ağır vә sәsli olmamalıdır
yüngül olmamalıdır
yorucu olmamalıdır
sürәtli vә yüngül olmamalıdır
yorucu vә yüngül olmamalıdır

426 İnsan әmәyi hansı xarakter daşıyır?

•

iqtisadi
sәmәrәli
mәqsәdәuyğun
konkret
abstrakt

427 İş yerlәrinin attestasiyası hansı sahәlәr iqtisadiyyatı ilә bağlıdır?

•

sәnaye, kәnd tәsәrüfatı, nәqliyat, vә әmәyin fiziologiyası ilә
sәnaye, nәqliyat ticarәt vә әmәyin sosiologiyası ilә
sәnaye, kәnd tәsәrüfatı vә әmәyin iqtisadiyyatı ilә
sәnaye, kәnd tәsәrüfatı, nәqliyat, ticarәt vә s.
sәnaye, nәqliyat vә s.әmәyin gigiyenası ilә

428 İş yerlәrinin attestasiyası elmi ilk növbәdә hansı elmlә bağlıdır?

•

әmәyin fiziologiyası ilә
әmәyin statistasıika ilә
әmәyin gigiyenası ilә
әmәyin sosiologiyası ilә
әmәyin iqtisadiyyatı ilә

429 İş yerinin normal, lazımı qaydada saxlanılması nәyin artmasını tәmin edir?

•

әmәk mәhsuldarlığını
fәhlәlәrin yorulması hallarını
әmәk haqqını
iş vaxtını
mәhsul itkilәrini

430 İş yerlәrindә fәhlәlәrin yorulmasına tәsir edәn amillәrin artırılması nәyi coxaldır?

•

mәhsul qәnaitini
vaxt itkilәrini
әmәk keyfiyyәtini
mәhsuldar işlәmәsini
mәhsul itkilәrini

431 İş yerlәrindә iş şәraitinin aşağı sәviyyәdә olması iş mәhsuldarlığına necә tәsir edir?

•

hec tәsir etmir
onu artırır
onu azaldır
onu stabil saxlayır
onun keyfiyәtini artırır

432 İş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili birbaşa nәyә tәsir göstәrir?

•

әmәyin tәşkilinә
iş vaxtın tәşkilinә
texnoloji prosesin tәşkilinә
әmәk haqqının tәşkilinә
әmәk intizamın tәşkilinә

433 İş yerinin yaxşı tәşkili işçilәrin sağlamlığına nәcә tәsir göstәrir?

•

iş günlәrin vә iş vaxtın itkisini artırır
iş günlәrin itkisini artırır
iş vaxtın itkisini artırır
qorunmasına imkan yaradır
qorunmamasına imkan yaradır

434 Müasir iqtisadiyyatın inkişafın sürәtlәndirilmәsi iş yerlәrindәn nәyi tәlәb edir?

•

iş yerlәrin daimi giymәtlәndirilmәsini
iş yerlәrin daimi tәkmillәşdirilmәsini
iş yerlәrin sayını azaltmasını
iş yerlәrin inkişafını
iş yerinin şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi

435 Iş yerlәrinin attestasiyası hansı qrup elmlәrә aiddir?.

•

iqtisadi texniki
sosiobioloji
iqtisadi erqonomika
sosiofizioloji
sosialiqtisadi

436 Attestasiyanın başa çatması ilә әlaqәdәr müәssisәdә hancı istiqamәttә texnikiiqtisadi tәhlil
aparılır?

•

4
1
2
3
5

437 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi necә istiqamәtdә aparılır?
6
4
5
2

•

•

3

438 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtinә hansı
tәdbirlәr daxildir?

•

sәmәrәli әmәk proseslәrinin vә mütәrәqqi iş rejiminin tәtbiq edilmәsi; iş yerlәrin planlaşdırılmasının
yaxşılaşdırılması; әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış
normaların tәtbiq edilmәsi; geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi
yüksәdilmәsi
sәmәrәli әmәk proseslәrinin vә mütәrәqqi iş rejiminin tәtbiq edilmәsi; iş yerlәrin planlaşdırılmasının
yaxşılaşdırılması; geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi yüksәdilmәsi
sәmәrәli әmәk proseslәrinin vә mütәrәqqi iş rejiminin tәtbiq edilmәsi; iş yerlәrin planlaşdırılmasının
yaxşılaşdırılması; әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış
normaların tәtbiq edilmәsi;
әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların tәtbiq edilmәsi;
geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi yüksәdilmәsi
әmәyin tәşkilinin mütәrәqqi formalarının tәtbiqi; texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların tәtbiq edilmәsi;
geniş profılli işçilәrin sayının artırılması, işçilәrin ixtisasının mütәmadi yüksәdilmәsi

439 İş yerlәrinin planlaşdırılmasının mәqsәdlәrini qeyd edin:

•

lazımsız, artıq hәrәkәtlәrin ixtisarı vә ya lәğvi; istehsal meydançasından daha sәmәrәli vә qәnaәtli istifadә
olunması; әlverişli, yüksәk mәhsuldarlıqlı vә tәhlükәsiz әmәk şaraitinin yaradılması
işçinin daha әlverişli hәrәkәti üçün şәraitin yaradılması; lazımsız, artıq hәrәkәtlәrin ixtisarı vә ya lәğvi;
istehsal meydançasından daha sәmәrәli vә qәnaәtli istifadә olunması; әlverişli, yüksәk mәhsuldarlıqlı vә
tәhlükәsiz әmәk şaraitinin yaradılması
işçinin daha әlverişli hәrәkәti üçün şәraitin yaradılması; istehsal meydançasından daha sәmәrәli vә qәnaәtli
istifadә olunması; әlverişli, yüksәk mәhsuldarlıqlı vә tәhlükәsiz әmәk şaraitinin yaradılması
işçinin daha әlverişli hәrәkәti üçün şәraitin yaradılması; lazımsız, artıq hәrәkәtlәrin ixtisarı vә ya lәğvi;
әlverişli, yüksәk mәhsuldarlıqlı vә tәhlükәsiz әmәk şaraitinin yaradılması
işçinin daha әlverişli hәrәkәti üçün şәraitin yaradılması; lazımsız, artıq hәrәkәtlәrin ixtisarı vә ya lәğvi;
istehsal meydançasından daha sәmәrәli vә qәnaәtli istifadә olunması

440 İş yerlәrinin planlaşdırılmasının nәcә dәnә әsas mәqsәdi var?

•
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441 Briqada iş yerinin planlaşdırılması zamanı bütün әşyaların yerlәşdirilmәsi nә ilә xarakterizә
edilir?

•

maksimum qәnaәt emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә
qovuşması imkanını tәmin etsin
daha sәmәrәli seçilmәsi vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş
dairәdә qovuşması imkanını tәmin etsin
emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması imkanını
tәmin etsin
tәcizatı vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin
xidmәti vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin

442 İş yerindә fahlәnin әsas hәrәkәtlәrini sadalayın:

•

barmaqlann, bilәklәrin vә çiyinönünün hәrәkәti; barmaqların, bilәklәrin, çiyinönünün vә çiyinin hәrәkәti;
barmaqlarön, bilәklәrin çiyinönünün, çiyinin vә gövdәnin hәrәkәti

•

barmaqların hәrәkәti; barmaqlann vә bilәklәrin hәrәkәti; barmaqların, bilәklәrin, çiyinönünün vә çiyinin
hәrәkәti; barmaqların, bilәklәrin çiyinönünün, çiyinin vә gövdәnin hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; barmaqların vә bilәklәrin hәrәkәti; barmaqlann, bilәklәrin vә çiyinönünün hәrәkәti;
barmaqların, bilәklәrin, çiyinönünün vә çiyinin hәrәkәti; barmaqların, bilәklәrin çiyinönünün, çiyinin vә
gövdәnin hәrәkәti
barmaqların hәrәkәti; barmaqlann vә bilәklәrin hәrәkәti; barmaqlann, bilәklәrin vә çiyinönünün hәrәkәti
iş yerlәrinin düzgün planlaşdırılmasından vә tәcizatından

443 әlin hәrәkәti necә әsas tәlәblәrә ödәmәlidir?

•
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444 İş yerindә madditexniki vasitәlәrin düzgün yerlәşdirimәsinin neçә әsas qrupları vardı?

•

6
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445 Çoxdәzgaha xidmәt edәn fәhlәnin iş yerindә dәzgahların optimal yerlәşdirilmә variantları
hansılardır?

•

fәhlәnin bir dәzgahdan başqasına keçmәsi üçün ardıcıllığı qaydası ilә dәzgahların yerlәşdirilmәsi;
dәzgahların yerlәşdirilmәsi; dәzgahların bir sıra ilә deyil, dairәvi 2 sıra ilә yerlәşdirilmәsi
fәhlәnin bir dәzgahdan başqasına keçmәsi üçün ardıcıllığı qaydası ilә dәzgahların yerlәşdirilmәsi; dәzgahların
bir sıra ilә deyil, dairәvi 2 sıra ilә yerlәşdirilmәsi
xidmәtin vә dәzgahların bir sıra ilә deyil, dairәvi 2 sıra ilә yerlәşdirilmәsi
dәzgahların bir sıra ilә deyil, dairәvi 2 sıra ilә yerlәşdirilmәsi

446 Hәr bir iş yeri attestasiyadan keçdikdәn sonra attestasiyanın nәticәlәri hansı sәnәddә qeyd edilir?

•

coğrafi xәritәlәrdә
xüsusi xәritәlәrdә
fizioloji xәritәlәrdә
psixoloji xәritәlәrdә
ekspert xәritәlәrdә

447 Fәaliyyәt göstәrәn normalara görә kiçik dәzgahlar hansı hәcmdә istehsal meydançası düşür?

•

kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 4052 kv.m olan
kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 1012 kv.m olan
kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 2032 kv.m olan
kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 4052 kv.m olan
kiçik dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 3042 kv.m olan

448 Attestasiya prosesindә rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların iş yerlәrinin attestasiyanın
keçirilmәsinin әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların әmәyin nәticәlәrinin dәyişmәsinә şәrait yaradır
rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların әmәyin nәticәlәrinin yüksәlmәsinә şәrait yaradır
әmәyin nәticәlәrinin dәyişmәsinә şәrait yaradır

rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların sayın azalmasına şәrait yaradır
rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların sayın dәyişmәsinә şәrait yaradır

449 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtinә hansı tәdbirlәr
daxildir?

•

әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması; texnikanın vә mütәrәqqi
texnologiyanın tәtbiq edilmәsi
әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması; müasir avadanlıqların işә salınması
әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması; texnikanın vә mütәrәqqi
texnologiyanın tәtbiq edilmәsi; müasir avadanlıqların işә salınması
texnikanın vә mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiq edilmәsi
texnikanın vә mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiq edilmәsi; müasir avadanlıqların işә salınması

450 әmәk prosesinin xarakterinә vә әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә iş yerlәri hansı qruplara
bölünür?

•

әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri; robotların tәtbiq edildiyi iş yerlәri; avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri; mexaniklәşdirilmiş iş yerlәri; avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri; robotların tәtbiq edildiyi iş yerlәri; avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
robotların tәtbiq edildiyi iş yerlәri; avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri; robotların tәtbiq edildiyi iş yerlәri

451 Briqada iş yerinin planlaşdırılması zamanı bütün әşyaların yerlәşdirilmәsi nә ilә xarakterizә
edilir?

•

maksimum qәnaәt emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә
qovuşması imkanını tәmin etsin
daha sәmәrәli seçilmәsi vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş
dairәdә qovuşması imkanını tәmin etsin
emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması imkanını
tәmin etsin
tәcizatı vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin
xidmәti vә emal edilәn detallarınn hәrәkәtinin qısa yolunu vә әmәk funksiyalarının geniş dairәdә qovuşması
imkanını tәmin etsin

452 әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә әsas vә kömәkçi әmәk proseslәri hansı amil olmadan
yerinә yetirilir?

•

әl әmәyi vә mexanizm tәtbiq edilmәdәn
maşın vә mexanizm tәtbiq edilmәdәn
әl әmәyi, maşın vә mexanizm tәtbiq edilmәdәn
әl әmәyi, maşın vә robotları tәtbiq edilmәdәn
әl әmәyi vә maşın tәtbiq edilmәdәn

453 Attestasiyanın nәticәlәri hansı göstәricilәrlә qiymәtlәndirilir?

•

“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәlidir»
«Attestasiyadan keçmәmişdir»,“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәlidir»
«Attestasiyadan keçmişdir»,«Lәğv edilmәlidir»
«Attestasiyadan keçmişdir»,“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәmәlidir»
«Attestasiyadan keçmişdir»,“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәlidir»

454 Rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin qulluqçuların iş yerlәrinin attestasiyanın keçirilmәsi zamanı
nәlәr qiymәtlәndirilir?

•

idarәedilәn iş
iş yeri vә ixtisas
iş
iş yeri vә idarәedilәn iş
idarәedilәn iş vә ixtisas

455 Fәaliyyәt göstәrәn normalara görә orta hәcmli dәzgahlar üçün hansı hәcimdә istehsal meydançası
düşür?

•

orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 2535 kv.m olan
orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 3545 kv.m olan
orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 1525 kv.m olan
orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 5565 kv.m olan
orta hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 4555 kv.m olan

456 әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә hansı әmәk proseslәri yerinә yetirilir?

•

әsas, kömәkçi vә mexanik
әsas vә mexanik
әsas, kömәkçi vә avtomatik
әsas vә kömәkçi
kömәkçi vә mexanik

457 Attestasiyanın başa çatması ilә әlaqәdәr müәssisәdә hansı istiqamәtdә texnikiiqtisadi tәhlil
aparılır?

•

texnoloji proseslәrin vә attestasiyanın nәticәlәrini tәhlili; iş yerlәrinin attestasiyası üçün texniki, maddi vә
maiyyә imkanları aşkar edilir
iş yerlәrinin attestasiyası üçün texniki, maddi vә maiyyә imkanları aşkar edilir
iş yerlәrinin normativ sәviyyәyә çatdırılması üçün zәruri mәsrәflәr hesablanılır; iş yerlәrinin attestasiyası üçün
texniki, maddi vә maiyyә imkanları aşkar edilir
texnoloji proseslәrin vә attestasiyanmı nәticәlәrini tәhlili
texnoloji proseslәrin vә attestasiyanmı nәticәlәrini tәhlili; iş yerlәrinin normativ sәviyyәyә çatdırılması üçün
zәruri mәsrәflәr hesablanılır; iş yerlәrinin attestasiyası üçün texniki, maddi vә maiyyә imkanları aşkar edilir

458 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal proseslәri necә fәhlәnin iştiraki ilә yerinә yetirilir?

•

bir fәhlә vә ya üc fәhlә tәrәfindәn
iki fәhlә vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn
üc fәhlә vә ya beş fәhlә tәrәfindәn
bir fәhlә vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn
iki fәhlә vә ya dörd fәhlә tәrәfindәn

459 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi hansı istiqamәtdә aparılır?

•

iş yerlәrinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;iş yerlәrindә texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin
yaxşılaşdırüması
iş yerinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; iş yerlәrinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;iş yerlәrindә
texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
iş yerinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; iş yerlәrindә texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin
yaxşılaşdırılması
iş yerlәrindә texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırüması
iş yerinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; iş yerlәrinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;

460 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal proseslәri kimin iştiraki ilә yerinә yetirilir?
bir fәhlә vә mühәndislәrin

•

mühәndislәrin, bir fәhlә vә ya qrup fәhlәnin
bir fәhlә vә ya qrup fәhlәnin
üc fәhlәnin vә mühәndislәrin
mühәndislәrin vә bir necә fәhlәnin

461 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı hansı sosial proseslәrә diqqәt yetirilir?

•

sosial münasibәtlәrә
sosial münasibәtlәrә vә sosial әlaqәlәrә
sosial әlaqәlәrә
sosial diskussiyaların aparılmasına
sosial sorğuların, tәdqiqatların aparılmasına

462 İş yerlәrinin attestasiyası hansı baxımdan qiymәtlәndirilir?

•

tәşkilati, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki, tәşkilati, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki, xidmәti, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki vә tәşkilati

463 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal proseslәri hansı vasitәlәrin kömәyi ilә yerinә yetirilir?

•

maşın, mexanizmlәrin vә bir fәhlәnin
maşın vә mexanizmlәrin
maşın, mexanizmlәrin vә bir iki fәhlәnin
mühәndislәrin vә mexanizmlәrin
mühәndislәrin, maşın vә mexanizmlәrin

464 Dövlәt әmәk Müfәttişliyi iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsindә nәyә nәzarәt edir?.

•

iş yerlәrinin kәmiyyәtinә
iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsinin keyfıyyәtinә
iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsinә
müәssisәnin mütәxәsislәrinә
attestasiyasının keçirilmәsinә

465 İş yerlәrinin attestasiyası hansı tәdbirlәri özündә birlәşdirir?

•

qabaqcıl xidmәti vә tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri
qabaqcıl elmi  texniki vә tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri
qabaqcıl elmi  texniki tәdbirlәri
xidmәti, qabaqcıl elmi  texniki vә tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri
qabaqcıl tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri

466 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin istiqamәtlәrini sadalayın?

•

elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı; әmәk şәraitinin yaxşılaşması
insan amilinin fәallaşması; elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı; әmәk şәraitinin
yaxşılaşması
insan amilinin fәallaşmasması; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı; әmәk şәraitinin yaxşılaşması
insan amilinin fәallaşmasması; elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi;
insan amilinin fәallaşmasması; elm vә texnikanın tәtbiq edilmәsi; әl әmәyin tәtbiqinin ixtisarı

467 Attestasiyanın başa çatması ilә әlaqәdәr müәssisәdә hansı növ tәhlil aparılır?

•

texniki tәhlil
texnikiiqtisadi tәhlil
iqtisadi tәhlil
sosial tәhlil
sosialiqtisadi tәhlil

468 Fәaliyyәt göstәrәn normalara görә böyük hәcmli dәzgahlar üçün hansı hәcimdә istehsal
meydançası düşür?

•

böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 3045 kv.m olan
böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 5065 kv.m olan
böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 4055 kv.m olan
böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 6585 kv.m olan
böyük hәcmli dәzgahlar üçün istehsal meydançasının әrazisi 6075 kv.m olan

469 İş yerinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr hansı qrup iş yerlәrinә aid edilә bilәr?

•

bir iş yerinә
yaradıcı yerlәrinә
qrup iş yerlәrinә
bir iş yerinә, hәm dә qrup iş yerlәrinә
xidmәt edici iş yerlәrinә

470 İş yerlәrini texniki cәhәtdәn qiymәtlәndirilәrkәn hansı әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi; Texnoloji proseslәrin, avadanlıqların vә alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar
istehsal etmәyә müvafiq olması; Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
Әl әmәyinin tәtbiqi sәviyyәsi; İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi;
Texnoloji proseslәrin, avadanlıqların vә alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar istehsal etmәyә müvafiq olması;
Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi; Texnoloji proseslәrin, avadanlıqların
vә alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar istehsal etmәyә müvafiq olması; Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
Әl әmәyinin tәtbiqi sәviyyәsi; İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar istehsal etmәyә
müvafiq olması; Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
Әl әmәyinin tәtbiqi sәviyyәsi; İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi;
Texnoloji proseslәrin mәhsullar istehsal etmәyә müvafiq olması;

471 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi ücün müәssisә hansı metodik sәnәd hazırlanır?

•

iş yerlәrinin metodikası
iş yerlәrinin attestasiyasının metodikası
işlәmә metodikası
iş avadanlığın metodikası
iş yerlәrinin tәhlil metodikası

472 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәlәri haqqında müәssisә rәhbәri mәlumatı kimlәrә çatdırılır?

•

müәssisәnin mütәxәsislәrinә
müәssisәnin rәhbәr heyәtinә
müәssisәnin işçilәrinә
müәssisәnin mütәxәsislәrinә vә rәhbәr heyәtinә
müәssisәnin işçilәrinә vә mütәxәsislәrinә

473 Fәaliyyәt göstәrәn normalara görә hәr bir işçiyә hansı hәcmdә istehsal meydançası düşür?
hündürlüyü 23,2 m vә sahәsi 14,5 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası
hündürlüyü 12,2 m vә sahәsi 20,5 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası

•

hündürlüyü 23,2 m vә sahәsi 14,5 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası
hündürlüyü 9 m vә sahәsi 10 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası
hündürlüyü 3,2 m vә sahәsi 4,5 kv.m az olmayaraq istehsal meydançası

474 İstehsalın intensivlәşdirilmәsi hansı problemlәrlә six bağlıdır?

•

texniki tәrәqqinin inkişafının sürәtlәndirilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması
texniki tәrәqqinin inkişafının sürәtlәndirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması
texniki xidmәtin inkişafının sürәtlәndirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması
tәcizatın inkişafının sürәtlәndirilmәsi vә әmәk mәhsuldarlığının daha yüksәk sürәtlә artması

475 Rәhbәr işçilәrin iş yerlәrinin attestasiyası zamanı nә qiymәtlәndirilir?

•

iş yeri vә idarәedilәn avadanlıq
iş yeri vә idarәedilәn iş
idarәedilәn avadanlıq
iş yeri vә xidmәt
iş yeri

476 әsas fәhlә müxtәlif cinsli avadanlıqlara xidmәt edәrkәn onun neçә peşәni bilmәsi vacibdir?

•

3
bir neçә
2
1
4

477 Rәhbәr işçilәrin iş yerlәrinin attestasiyası zamanı nәcә dәnә göstәrici qiymәtlәndirilir?

•

3
1
2
5
4

478 әmәk şәraiti üzrә iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsinin keyfıyyәtinә kim nәzarәt edir?.

•

Dövlәt Vergi Müfәttişliyi
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
müәssisәnin işçilәri vә Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
müәssisәnin mütәxәsislәri vә Dövlәt Әmәk Müfәttişliyi
müәssisәnin işçilәri vә Dövlәt Vergi Müfәttişliyi

479 Hesablamalara әsasәn respublikada avadanlıqların növbәlik әmsalının 1% artırılması neft
maşınqayırma müәssisәlәrindә il әrzindә әlavә olaraq nәqәdәr mәhsul almaq olar?

•

100 milyonl manattan az
800 milyonl manat
100 milyonl manat
80 milyonl manat
80 milyonl manattan az

480 İş yerlәrinin texniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas diqqәt nәyә yetirilir?

•

•

tәchizatı, texniki vә tәşkilatı silahlandırma, texniki araşdırma vasitәlәri, әmәk vasitәlәri, işçilәrin erqonomik
tәlәblәrә uyğunluğu
tәchizatı, texniki vә tәşkilatı silahlandırma, texniki araşdırma vasitәlәri, әmәk vasitәlәri
texniki araşdırma vasitәlәri, әmәk vasitәlәri, işçilәrin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu
texniki silahlandırma, işçilәrin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu
tәchizatı, texniki vә tәşkilatı silahlandırma, әmәk vasitәlәri, işçilәrin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu

481 әsas fәhlә müxtәlif cinsli avadanlıqlara xidmәt edәrkәn ondan hansı işlәri görmәsi tәlәb olunur?

•

bir peşәyә vә ixtisasa mәxsus
bir neçә ixtisasa mәxsus
bir ixtisasa mәxsus
bir peşәyә mәxsus
bir neçә peşәyә mәxsus

482 әsas fәhlәnin bir neçә peşәyә mәxsus olan işlәri görmәsi nәylә bağlıdır?

•

bir cinsli avadanlıqlara xidmәtilә
iki cinsli avadanlıqlara xidmәtilә
müxtәlif cinsli avadanlıqlara xidmәtilә
yüksәk keyfiyәtli avadanlıqlara xidmәtilә
yüksәk ixtisaslı avadanlıqlara xidmәtilә

483 Eyni cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunan iş yerlәri fәhlәnin ixtisaslaşmasına necә tәsir edir?

•

geniş
dar
fәrqli
dar vә cevik
cevik

484 Eyni cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunan iş yerlәrindә fәhlә necә ixtisaslaşır?

•

dar
cevik
geniş
fәrqli
dar vә cevik

485 Eyni cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunan iş yerlәrindә fәhlәnin adәtәn necә peşәyә malik olması
kifayәtdir?

•

5
3
4
1
2

486 İş yeri attestasiyanı keçdikdәn sonra xüsusi xәritәlәrdә nә qeyd edilir?

•

ucotun nәticәlәri
tәhlilin nәticәlәri
attestasiyanın nәticәlәri
xüsusi nәticәlәr
ekspert nәticәlәri

487 әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә әsas vә kömәkçi әmәk proseslәri necә yerinә yetirilir?

•

mexanizm kömәyi ilә
әllә vә mexanizm kömәyi ilә
әllә
әllә vә robotların kömәyi ilә
әlsiz, mexanizmin kömәyi ilә

488 İş yerlәri qiymәtlәndirilәn zamanı hansı qabaqcıl tәcrübәdәn istifadә edilmәlidir.?

•

xarici ölkәlәrin vә respublikamızın
respublikamızın
xarici ölkәlәrin
xarici ölkәlәrin,şәhәrlәrin vә respublikamızın
xarici ölkәlәrin, rayonların vә respublikamızın

489 Kollektiv iş yerlәri qarşısında goyulan tәlәblәr hansı xarakter daşıyır?

•

kәmiyyәt ,
kәmiyyәt , keyfiyyәt vә kompleks
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
sistemli
keyfiyyәt

490 İş yerlәri avadanlıqların hansı göstәricilәrinә görә fәrglәnir?

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt
kәmiyyәt vә kompleks
kәmiyyәt, keyfiyyәt vә kompleks
kәmiyyәt, keyfiyyәt vә әlavә
keyfiyyәt vә kompleks

491 İş yerlәri avadanlıqların sayına görә hansı qruplara bölünür?

•

bir necәdәnә dәzgahlı, çoxdәzgahlı
birdәzgahlı, çoxdәzgahlı
azdәzgahlı, çozdәzgahlı
hündür dәzgahlı, çozdәzgahlı
bir qrup dәzgahlı, çozdәzgahlı

492 İş yerlәri hansı növ avadanlıqların sayına görә qruplara bölünür?

•

әsas
әsas, yardımcı vә kömәkci
әsas vә yardımcı
әsas vә kömәkci
әsas, yardımcı vә qaldırıcı

493 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı iş yerlәri qiymәtlәndirilәrkәn әsas hansı üsuldan istifadә edilir?

•

normativ vә ekspert üsulu
normativ üsulu
ekspert üsulu
statistik üsulu
normativ vә statistik üsulu

494 İş yerlәrinin attestasiyasının nәticәlәri hansı sәnәttә öz әksini tapır?

•

müәssisә rәhbәrin әmirindә
müәssisә rәhbәrin sәrәncamında
müәssisә rәhbәrin xahişindә
müәssisә rәhbәrin izahatında vә әmirindә
müәssisә rәhbәrin izahatında

495 Çoxdәzgahlı birtipli iş yerlәri hansı cins avadanlıqlarla tәchiz olunur ?

•

çox cinsli
mürәkkәb cinsli
eyni cinsli
mürәkkәb vә fәrqli cinsli
fәrqli cinsli

496 Çoxdәzgahlı birtipli iş yerlәri necә cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunur ?

•

5
4
3
2
1

497 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi ücün müәssisә rәhbәrin әmrinә әsasәn müәssisәdә
nә yaradılır?

•

şura yaradılır
mәslәhәt ücün komissiya yaradılır
komissiya yaradılır
qәrar qabul etmәk ücün komissiya yaradılır
tәhlil ücün komissiya yaradılır

498 Çoxdәzgahlı müxtәlif tipli iş yerlәri hansı cins avadanlıqlarla tәchiz olunur ?

•

çox cinsli
eyni cinsli
mürәkkәb cinsli
fәrqli cinsli
mürәkkәb vә fәrqli cinsli

499 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı iş yerlәri qiymәtlәndirilәrkәn әsas hansı üsuldan istifadә edilir?

•

normativ vә ekspert üsulu
normativ üsulu
ekspert üsulu
statistik üsulu
normativ vә statistik üsulu

500 İş yerindә işci çatışmamazlıqlar barәdә kimә xәbәr verir?
usta, briqadir, yaxud sex rәisinә, müdirә
usta, sex rәisinә, müdirә
usta, briqadir, yaxud sex rәisinә, müdirә
usta, briqadir vә yaxud müdirә

•

•

usta, briqadir vә yaxud sex rәisinә

501 İş yerindә fәhlә işә başlamazdan әvvәl, әn әsas nә edir?

•

avadanlığın işә hazır olmasını yoxlayır vә onu tәmizlәyir
avadanlığın işә hazır olmasını yoxlayır vә onu yuyur
avadanlığın işә hazır olmasını yoxlayır vә onu iş vәziyyәtinә gәtirir
avadanlığın işә hazır olmasını yoxlayır vә onu yağlayır
avadanlığı iş vәziyyәtinә gәtirir vә onu yuyur

502 20032010 illәrdә yeni yaradılan iş yerlәrin necә faizi daimidir?

•

81,7%
61,7%
71,7%
41,7%
51,7%

503 İş yerlәrinin attestasiyası hansı baxımdan qiymәtlәndirilir?

•

tәşkilati, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki, tәşkilati, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki, xidmәti, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki vә tәşkilati.

504 İş yerinә xidmәt fәhlә tәrәfindәn nә vaxt hәyata kecirilir?

•

işә başlamazdan әvvәl, iş vaxtı vә iş qurtarandan sonra
işә başlamazdan әvvәl, nahardan әvvәl vә iş qurtarandan sonra
işә başlayandan sonra, iş vaxtı vә iş qurtarmamışdan әvvәl
işә başlayandan sonra, nahar vaxtı vә iş qurtarmamışdan әvvәl
işә başlayandan sonra, nahar vә iş qurtarandan sonra

505 İş yerlәrinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi tәdbirlәri işlәnib hazırlanarkәn әsas diqqәt hansı
tәdbirlәrә verilmәlidir?

•

mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә; titrәyişlәrin azaldılması;
mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә; fәrdi vә kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi
mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә
düzgün işıqlandırma; mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә
mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә; optimal temperatur yaradılması

506 Tәdarük vә hazır materialları hәr bir iş yerindә yaxşı saxlamaq üçün iş yerini nәyi ilә tәchiz
etmәk lazımdır?

•

alәt şkafı, stolu, müxtәlif tara, stellajla, әlcәklә
alәt şkafı, stolu, müxtәlif tara, stellajla
alәt şkafı, müxtәlif tara, stellajla, әlcәklә
alәt şkafı, stolu, müxtәlif tara, әlcәklә
stol, müxtәlif tara, stellajla, әlcәklә

507 İş yerlәrinin attestasiyası vә sәmәrәlәşdirilmәsi ilә bağlı mükafatlandırma hansı formada olur?
qiymәtli hәdiyyәlәrlә mükafatlandırma; işçilәrin әmәk haqqına 25% әlavә olunur
işçilәrin әmәk haqqına 25% әlavә olunur; işçilәrin dәrәcәlәri artırılır

•

qiymәtli hәdiyyәlәrlә mükafatlandırma; işçilәrin dәrәcәlәri artırılır
qiymәtli hәdiyyәlәrlә mükafatlandırma; işçilәrin әmәk haqqına 25% әlavә olunur; işçilәrin dәrәcәlәri artırılır
qiymәtli hәdiyyәlәrlә mükafatlandırma; işçilәrin әmәk haqqına 25% әlavә olunur; işçilәrin dәrәcәlәri
dәyişdirilir

508 Kollektiv iş yerlәri hansı xüsusiyәtlәrә görә fәrqlәnir?

•

kәmiyyәtin, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә
keyfiyyәtin, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә
briqada növü, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә
müәssisәnin, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә
sexin, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә

509 Fәrdi iş yerlәrindә fәhlәnin әmәyinin nәticәlәri hansı göstәricilәrlә qeydә alınır?

•

kәmiyyәt , keyfiyyәt vә qrup
kәmiyyәt , keyfiyyәt vә kompleks
kәmiyyәt , keyfiyyәt vә fәrdi
kәmiyyәt , keyfiyyәt vә әlaqәli göstәricilәrlә
kәmiyyәt vә keyfiyyәt

510 İş yerlәrinin attestasiyasının normativ әsasını hansı sәnәd vә standartlar tәşkil edir?

•

Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi, sanitar qaydaları vә gigiyena normativlәri
Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi, normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları
normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları, sanitar qaydaları
Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi, normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları,
sanitar qaydaları vә gigiyena normativlәri
normativ hüquqi aktlar, әmәyin texniki tәhlükәsizliyi standartları, sanitar qaydaları vә gigiyena normativlәri

511 Fәrdi iş yerlәrindә fәhlәnin әmәyinin kәmiyyәt nәticәlәri necә qeydә alınır?

•

tәxmini
böyük dәqiqliklә
qrup formasında
fәrdi formasında
qarışıq formasında

512 İş yerlәrin attestasiyası hansı hüquqi sәnәdә әsasәn kecirilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2010ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2009ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2012ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2011ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 20008ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn

513 İş yerlәrinin attestasiyası vә sәmәrәlәşdirilmәsi ilә bağlı kimlәrә mükafatlar verilir?

•

әmәk kollektivlәrinә, rәhpәr işcilәrә
әmәk kollektivlәrinә, fәrdi vә rәhpәr işcilәrә
әmәk kollektivlәrinә vә fәrdi işçilәrә
rәhbәr işcilәrә

әmәk kollektivlәrinә

514 İş yerindә eyni vaxtda necә fәhlә mәşğul ola bilәr?

•

bir fәhlә vә ya bir qrup
müxtәlif sayda fәhlә
4 fәhlә
6 fәhlә
2 fәhlә

515 İş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin sayından asılı olaraq iş yerlәrin növlәrini qeyd edin:

•

yalnız bir fәhlә vә ya 6 fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan
yalnız bir fәhlә vә ya 2 fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan
yalnız bir fәhlә vә ya bir qrup fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan
yalnız bir fәhlә vә ya 4 fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan
yalnız bir fәhlә vә ya 5 fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan

516 İş yerlәrinin attestasiyası kimin iştiraki ilә tәşkil edilir?

•

sex vә sahә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, qabaqcıl fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, kömәkci fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, kömәkci fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, qabaqcıl fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, qabaqcıl fәhlәlәr vә baş mütәxәssislәr

517 İş yerlәri nәyә әsasәn tәsniflәşdirilir?

•

onların tәşkilinә tәsir edәn amillәrә әsasәn vә xarakterik avadanlıq
onların tәşkilinә tәsir edәn xarakterik avadanlıqa әsasәn
onların tәşkilinә tәsir edәn amillәrә әsasәn
onların tәşkilinә tәsir edәn xüsusiyyәtlәrin sayına әsasәn
onların tәşkilinә tәsir edәn xarakterik әşyalara әsasәn

518 İş yerlәrini birbirindәn neçә xüsusiyәt fәrqlәndirir?

•

7
müxtәlif
8
6
9

519 İş yerlәrinin attestasiyasının әsas vәzifәlәrini qeyd edin:

•

әsas istehsal fondlarından vә әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin
yüksәldilmәsi
әsas istehsal fondlarından vә әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın artırılması
әsas istehsal fondlarından sayının azaldılması, sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin yüksәldilmәsi
dövriyyә fondlarından vә әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin
yüksәldilmәsi
әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin yüksәldilmәsi

520 İş yerlәrini birbirindәn nә fәrqlәndirir?
xarakterik avadanlıq
müxtәlif avadanlıqlar

•

xarakterik alәtlәr
xüsusiyyәtlәrin sayı
xarakterik xüsusiyyәtlәr

521 İş yerlәrinin attestasiyasının әsas vәzifәlәrini qeyd edin:

•

iş yerlәrin vәziyyәtini giymәtlәndirilmәsi vә onların sayının azaldılmas;
iş yerlәrin vәziyyәtini qiymәtlәndirilmәsi vә onların tәkmillәşdirilmәsi ücün tәkliflәrin hazırlanması
iş yerlәrin tәkmillәşdirilmәsi ücün tәkliflәrin hazırlanması vә sayinin azaldılması
iş yerlәrin gigiyenik giymәtlәndirilmәsi vә onların tәkmillәşdirilmәsi ücün tәkliflәrin hazırlanması
iş yerlәrin sanitar vәziyyәtin giymәtlәndirilmәsi vә onların tәkmillәşdirilmәsi

522 İş yerlәri qiymәtlәndirilәn zamanı hansı qabaqcıl tәcrübәdәn istifadә edilmәlidir?

•

respublikamızın
xarici ölkәlәrin,şәhәrlәrin vә respublikamızın
xarici ölkәlәrin, rayonların vә respublikamızın
xarici ölkәlәrin
xarici ölkәlәrin vә respublikamızın

523 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı iş yerlәri qiymәtlәndirilәrkәn әsasәn istifadә edilәn normativ
üsulun mahiyәti nәdәn ibarәtdir?

•

faktiki göstәricilәrlә ekspert göstәricilәr müqayisә edilir
normativ üsulu
faktiki göstәricilәrlә normativ göstәricilәr müqayisә edilir
statistik göstәricilәr müqayisә edilir
faktiki göstәricilәrlә statistik göstәricilәr müqayisә edilir

524 İş qurtarandan sonra işci dәzgahı vә kömәkçi vasitәlәri nә edir?

•

vasitәlәri tәmizlәyir, silir vә qonşusuna tәhvil verir
vasitәlәri tәmizlәyir, silir vә sex rәisinә tәhvil verir
vasitәlәri tәmizlәyir, silir vә növbәtçiyә tәhvil verir
növbәtçiyә tәhvil verir
vasitәlәri tәmizlәyir, silir vә baş ustaya tәhvil verir

525 İş yerlәrin qiymәtlәndirilmәsi hansı göstәricilәr üzrә aparılır?

•

tәşkilati, әmәyin mühafızәsi, qabaqcıl tәcrübә, normativ vә standartlara görә
mütәrәqqi texnikitexnoloji, qabaqcıl tәcrübә, normativ vә standartlara görә
mütәrәqqi texnikitexnoloji, tәşkilati, әmәyin mühafızәsi, qabaqcıl tәcrübә görә
mütәrәqqi texnikitexnoloji, tәşkilati, әmәyin mühafızәsi, qabaqcıl tәcrübә, normativ vә standartlara görә
tәşkilati, әmәyin mühafızәsi, qabaqcıl tәcrübә, normativ vә standartlara görә

526 İş qurtarandan sonra işci alәt vә texniki sәnәdlәri nә edir?

•

şkafa, anbara qoyur, yaxud usta vә saxlayıcıya tәhvil verir
sex rәisinә tәhvil verir
şkafa, anbara qoyur, sex rәisinә tәhvil verir
şkafa, anbara qoyur
usta vә saxlayıcıya tәhvil verir

527 İş yerlәrinin attestasiyası hansı tәdbirlәri özündә birlәşdirir?

•

qabaqcıl xidmәti vә tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri

•

qabaqcıl elmi  texniki vә tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri
qabaqcıl elmi  texniki tәdbirlәri
xidmәti, qabaqcıl elmi  texniki vә tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri
qabaqcıl tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri

528 Tәmirçi fәhlәni çağırmaq üçün iş yerlәri әsasәn necә növ signalla tәchiz edilmәlidir?

•

4
6
5
8
7

529 Attestasiyanın nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsindә necәdәnә göstәrici istifadә olunur?

•

5
3
4
1
2

530 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamәtinә hansı tәdbirlәr daxildir?

•

sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә kollektiv qoruyucu vasitәlәrin
tәtbiqi; tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması
optimal temperatur yaradılması; sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә
kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi
optimal temperatur yaradılması; sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması;
tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması
düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi; tәhlükәsiz әmәk
şәraitinin yaradılması
optimal temperatur yaradılması; sәsküyün azaldılması; düzgün işıqlandırma; titrәyişlәrin azaldılması; fәrdi vә
kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi; tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması

531 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtinә necә dәnә
tәdbir daxildir?

•

7
5
6
3
4

532 Aşağıda sadalanan hansı işlәr iş yerinә xidmәti әhatә edir?

•

istehsal tapşırığının fәhlәyә vaxtında çatdırılması; avadanlığın vaxtında tәmir edilmәsi vә nizamlaşdırılması
әmәk alәtlәrin fasilәsiz olaraq iş yerinә çatdırılması; avadanlığın vaxtında tәmir edilmәsi vә nizamlaşdırılması
istehsal tapşırığının fәhlәyә vaxtında vә әmәk alәtlәrin fasilәsiz olaraq iş yerinә çatdırılması; avadanlığın
vaxtında tәmir edilmәsi vә nizamlaşdırılması; әmәk intizamlnz riayәt edilmәsi
istehsal tapşırığının fәhlәyә vaxtında vә әmәk alәtlәrin fasilәsiz olaraq iş yerinә çatdırılması; avadanlığın
vaxtında tәmir edilmәsi
istehsal tapşırığının fәhlәyә vaxtında vә әmәk alәtlәrin fasilәsiz olaraq iş yerinә çatdırılması; avadanlığın
vaxtında tәmir edilmәsi vә nizamlaşdırılması

533 İş yerlәrinin attestasiya nәticәlәrini sadalayın:

•

köhnәlmiş iş yerlәrinin lәğv edilmәsi; yeni tәlәblәrә cavab verәn iş yerlәrinin yaradılması
yeni tәlәblәrә cavab verәn iş yerlәrinin yaradılması; İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi
köhnәlmiş iş yerlәrinin lәğv edilmәsi; yeni tәlәblәrә cavab verәn iş yerlәrinin yaradılması; İş yerlәrinin
sәmәrәlәşdirilmәsi
köhnәlmiş iş yerlәrinin tәzәlәmәsi; yeni tәlәblәrә cavab verәn iş yerlәrinin yaradılması; İş yerlәrinin
sәmәrәlәşdirilmәsi
köhnәlmiş iş yerlәrinin lәğv edilmәsi; İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi

534 İş yerlәrinin attestasiya nәticәlәri necә göstәricidә öz әksini tapır?

•

6
4
5
1
3

535 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtinә hansı tәdbirlәr
daxildir?

•

әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması; texnikanın vә mütәrәqqi
texnologiyanın tәtbiq edilmәsi;
әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması; müasir avadanlıqların işә salınması
әsas istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması; texnikanın vә mütәrәqqi
texnologiyanın tәtbiq edilmәsi; müasir avadanlıqların işә salınması
texnikanın vә mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiq edilmәsi
texnikanın vә mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiq edilmәsi; müasir avadanlıqların işә salınması

536 İş yerlәrinin attestasiyasında necә әsas mәqsәd mövcuddur?

•

5
3
4
1
2

537 İş yerindә tәchizatın bioloji vә psixoloji amillәr xarakteristikası hansı faktorları әhatә edir?

•

antropometrik; biomexaniki; psixofizioloji; estetik
biomexaniki; psixofizioloji; estetik; sanitargigiyenik
antropometrik; biomexaniki; psixofizioloji; estetik; sanitargigiyenik
antropometrik; biomexaniki; psixofizioloji
antropometrik; biomexaniki; estetik; sanitargigiyenik

538 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi necә istiqamәttә aparılır?

•

6
4
5
2
3

539 Tәchizatın istehsaltexniki amillәri hansı faktorlardan asılıdır?

•

istehsalın tipindәn; әmәk funkiyalarının xarakterindәn; ixtisaslaşma dәrәcәsindәn
istehsalın tipindәn; iş yerinin texnoloji tәyinatından; әmәk funkiyalarının xarakterindәn; ixtisaslaşma
dәrәcәsindәn

iş yerinin texnoloji tәyinatından; әmәk funkiyalarının xarakterindәn; ixtisaslaşma dәrәcәsindәn
istehsalın tipindәn; iş yerinin texnoloji tәyinatından; әmәk funkiyalarının xarakterindәn
istehsalın tipindәn; iş yerinin texnoloji tәyinatından; ixtisaslaşma dәrәcәsindәn

540 İş yerlәrinin tәchizatı ansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

әsas avadanlıq vә texnoloji vasitәlәr; kömәkçi inventar vә qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri; siqnallaşdırma
vasitәlәri; sağlam qida vasitәlәri
әsas avadanlıq vasitәlәr; kömәkçi inventar vә qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri; siqnallaşdırma
vasitәlәri;yardımcı vә sağlam qida vasitәlәri
әsas avadanlıq vә texnoloji vasitәlәr, kömәkçi inventar vә qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri, siqnallaşdırma
vasitәlәri, sağlam vә tәhlükәsiz әmәk vasitәlәri
әsas avadanlıq vasitәlәr; qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri; siqnallaşdırma vasitәlәri;yardımcı vә işıq vermә
vasitәlәri
. әsas avadanlıq vasitәlәr; kömәkçi inventar vә qaldırıcınәqliyyat vasitәsitәlәri; siqnallaşdırma
vasitәlәri;yardımcı vә işıq vermә vasitәlәri

541 İş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi hansı istiqamәttә aparılır?

•

iş yerlәrinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;iş yerlәrindә texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin
yaxşılaşdırüması
iş yerinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; iş yerlәrinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;iş yerlәrindә
texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
iş yerinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; iş yerlәrindә texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin
yaxşılaşdırılması
iş yerlәrindә texniki tәhlükәsizlik vә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
iş yerinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; iş yerlәrinin tәşkilati sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;

542 әl ilә görülәn işlәrdәki hәrәkәtlәr necә әsas qrupa bölünür?

•

1
3
2
5
4

543 İş yerin tәchizatın konkret amillәr xarakteristikası hansı qruplara böllünür?

•

İstehsaltexniki vә kömәkçi bioloji
texniki vә bioloji psixoloji
İstehsaltexniki vә yardımcı psixoloji
İstehsaltexniki vә bioloji psixoloji
texniki vә bioloji psixoloji

544 Attestasiyanın başa çatması ilә әlaqәdәr müәssisәdә hancı istiqamәttә texnikiiqtisadi tәhlil
aparılır?

•

5
4
3
1
2

545 İş yerinin sәmәrәli planlaşdırılması әsas istehsal fondlarından istifadәsinә necә tәsir edir?

•

onların düzgün qurulmasına sәbәb olur
onların ucotun düzgün qurulmasına sәbәb olur

•

onların istifadәsinin yaxşılaşdırılmasına sәbәb olur
işlәrin az vaxt sәrfi ilә yetirilmәsinә sәbәb olur
onların xidmәtin düzgün qurulmasına sәbәb olur

546 Müәssisәdә attestasiya komissiyasının tәrkibinә kimlәr daxil edilir?

•

hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli mütәxәssislәr, әmәyin tәşkili vә әmәyin
mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli mütәxәssislәr, әmәyin tәşkili vә әmәyin
mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli
mütәxәssislәr,
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli
mütәxәssislәr, әmәyin tәşkili vә әmәyin mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, әmәyin tәşkili vә әmәyin mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr

547 İş yerlәrindә fәhlәlәrin yorulmasına tәsir edәn amillәrin azaldılması nәyi coxaldır?

•

әmәk keyfiyyәtini
mәhsuldar işlәmәsini
vaxt itkilәrini
mәhsul itkilәrini
mәhsul qәnaitini

548 Fәhlәlәrin yorulması hallarını hansı amillәr azaldır?

•

iş yerin düzgün tәşkili
iş şәratin düzgün tәşkili
iş yerin vә keyfiyyәtin düzgün tәşkili
iş yerin vә iş şәratin düzgün tәşkili
iş şәraitinin vә keyfiyyәtin düzgün tәşkili

549 Fәhlәlәrin yorulmasına hansı amillәr tәsir etmir?

•

iş şәratin düzgün tәşkili
iş yerin düzgün tәşkili
işcilәrin sayı
iş yerin vә iş şәratin düzgün tәşkili
iş yerin vә keyfiyyәtin düzgün tәşkili

550 İş yerinin düzgün tәşkili nәyin әsasında dayanır?

•

әmәk haqqının düzgün tәşkilini
İstehsal prosesinin
İş şәraitinin düzgün tәşkilinin
İş yerinin düzgün tәhcizatını
münasibәtlәrin düzgün tәşkilini

551 İş yerlәrin qeyri sәmәrәli tәşkili bir başa nәyә tәsir göstәrir?

•

mәhsul itkilәrinә
texnoloji prosesin tәşkilinә
iş vaxtın tәşkilinә vә itkilәrinә
әmәk intizamın yüksәldilmәsinә
әmәk haqqının tәşkilinә

552 İş yerinin tәşkili hansı proseslәrlә әlaqәdardır?

•

texnoloji vә tәçkili proseslәrlә
texnoloji proseslәrlә
istehsal vә keyfiyyәt prosesi
texnoloji vә tәçizat proseslәrlә
istehsal vә әmәk prosesi

553 Cәmiyyәtin sosialiqtisadi inkişafı mövcud olan әmәyin tәşkilindәn nәyi tәlәb edir?

•

iş vaxtının qiymәtlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi
iş yerinin öyrәnilmәsi vә tәhlili
әmәk potensialından sәmәrәli istifadә olunmasını
iş yerinin şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi
iş vaxtın sәmәrәli istifadә edilmәsini

554 İş yerlәrinin attestasiyası necә qrup insanların iştiraki ilә tәşkil edilir?

•

2
4
5
1
3

555 İş yerlәrinin attestasitası kursunun әsas tәdgigat istiqamәtlәrini geyd edin:

•

iş yerlәrinin uçotu, attestasiyası vә sәmәrәlәşdirilmәsi
iş yerinindә әmәk mәhsuldarlığın öyrәnilmәsi
iş yerlәrinin şәraitin yaxşılaşdırılması
iş yerinin müasirlәşdirilmәsi
iş yerlәrinin müqayisәli tәhlili vә tәşkili

556 İş yerlәrin attestasiyası hansı hüquqi sәnәtә әsasәn kecirilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2010ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2009ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2012ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 2011ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının «Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi haqqında» 6
may 20008ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn

557 әmәyin sәmәrәliyinin әsas şәrtini qeyd edin:

•

iş yerlәrinin ucotun aparılması
iş yerlәrindә iş şәraitin mütәrәqqi olması
iş yerlәrinin attestasiyasını aparılmasının tәşkili
iş yerlәrinindә iş vaxtının tәşkili
iş yerlәrinin düzgün tәhcizatı

558 İş yerlәrinin attestasiyası elmi hansı bioloji elmlәrlә bağlıdır?

•

ergonomika vә әmәyin fiziologiyası, psixologiyası, gigiyenası
әmәyin fiziologiyası, psixologiyası, gigiyenası

•

biologoya vә ergonomika , әmәyin fiziologiyası,
ergonomika vә әmәyin fiziologiyası, gigiyenası
ergonomika vә әmәyin psixologiyası, gigiyenası

559 İş yerlәrinin attestasiyası elmi hansı statistik elimlәrlә bağlıdır?

•

iqtisadi statistika vә әmәyin statistikası
iqtisadi statistika vә işci qüvvәsinin statistikası
iqtisadi statistika vә demoqrafiya statistikası
işci qüvvәsinin vә demoqrafiya statistikası
işci qüvvәsinin vә әmәyin statistikası

560 İş yerindә hansı әmәyin sәrfi baş verir?

•

iqtisadi vә mәqsәdәuyğun
fiziki vә zehni
fiziki vә konkret
abstrakt vә zehni
abstrakt vә konkret

561 İş yeri nә ilә tәchiz olunur?

•

ağır texniki vasitәlәri ilә
ağır vә yüngül texniki vasitәlәri ilә
yüngül texniki vasitәlәri ilә
ağır vә avtomat texniki vasitәlәri ilә
zәruri madditexniki vә әmәk vasitәlәri ilә

562 İş yeri dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk prosesin yerinә yetirmәk üçün istehsal sahә vә avadanlıq
әmәk prosesin yerinә yetirmәk üçün istehsal meydancasının mәhdud mәntәqәsi
әmәk prosesin yerinә yetirmәk üçün istehsal sex vә şәrait
әmәk prosesin yerinә yetirmәk üçün istehsal sex arası sahәnin mәhdud
әmәk prosesin yerinә yetirmәk üçün müәssisә daxili sahә

563 İş yerlәrini әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmә sәviyyәsinә görә sadalıyın:

•

mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış, komputerlәşdirilmiş vә әl işlәri proseslәri
mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış, aparat vә әl işlәri proseslәri
mexaniklәşdirilmiş, komputerlәşdirilmiş, aparat vә әl işlәri proseslәri
tam komputerlәşdirilmiş, aparat vә әl işlәri proseslәri
komputerlәşdirilmiş, aparat vә әl işlәri proseslәri

564 İş yerlәrinin tipi orada mövcud olan aqreqatların miqdarına görә necә qruplaşır?

•

bir aqreqatlı vә dörd aqreqatlı
iki aqreqatlı vә cox aqreqatlı
bir aqreqatlı vә çox aqreqatlı
bir necә aqreqatlı vә cox aqreqatlı
bir aqreqatlı vә bir necә aqreqatlı

565 İş yerinin normal, lazımı qaydada saxlanılması nәyi azaldır?

•

mәhsul itkilәrini
fәhlәlәrin yorulması hallarını

•

xammal itkilәrini
enerji vә xam mal itkilәrini
mәhsul itkilәrini vә xam mal itkilәrini

566 Çoxdәzgahlı coxtipli iş yerlәri necә cinsli avadanlıqlarla tәchiz olunur ?

•

4
fәrqli
1
5
3

567 Müәssisәdә attestasiya komissiyasının tәrkibinә kimlәr daxil edilir?

•

müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, әmәyin tәşkili vә әmәyin mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli
mütәxәssislәr,
hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli mütәxәssislәr, әmәyin tәşkili vә әmәyin
mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatının nümayәndәlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli
mütәxәssislәr, әmәyin tәşkili vә әmәyin mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr
müәssisә vә bölmәlәrin rәhbәrlәri, qabaqcıl fәhlәlәr, tәcrübәli mütәxәssislәr, әmәyin tәşkili vә әmәyin
mühafizәsi üzrә peşәkar mütәxәssislәr

568 İş yerlәrinin attestasiya nәticәsindә avadanlıqların işinin növbәlilik әmsalını necә artırmaq olar?

•

yeni avadanlıqların yaradılması
köhnәlmiş iş yerlәrinin lәğvi vә yenilәrin yaradılması
iş yerlәrinin lәğvi vә yenilәrin yaradılması
yeni avadanlıqların azaldılması
yeni iş yerlәrinin yaradılması

569 İş yerlәrinin attestasiyası vә sәmәrәlәşdirilmәsi ilә bağlı kimlәrә mükafatlar verilir?

•

әmәk kollektivlәrinә, rәhpәr işcilәrә
әmәk kollektivlәrinә, fәrdi vә rәhbәr işcilәrә
әmәk kollektivlәrinә vә fәrdi işçilәrә
rәhbәr işcilәrә
әmәk kollektivlәrinә

570 İstehsal meydançasından sәmәrәli istifadә olunmasının qiymәtlәndirilmәsi üçün hansı
göstәricidәn istifadә olunur?

•

orta hesabla bir dazgaha düşәn ayrılmış meydança
orta hesabla bir dazgaha düşәn ayrılmış meydança vә bir işçiyә düşәn istehsal meydançasının sanitar norması
bir işçiyә düşәn istehsal meydançasının sanitar norması
orta hesabla bir dazgaha düşәn havanın hәcmi
orta hesabla bir dazgaha düşәn havanın hәcmi vә bir işçiyә düşәn istehsal meydançasının sanitar norması

571 Çoxdәzgahlı iş yerlәri necә tipli iş yerlәrinә bölünür?

•

5
2
3
6
4

572 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi haqqında müәssisә rәhbәrin әmrindә hansı
müddәalar qeyd olunur?

•

qrafiki; ayrıayrı struktur bölmәlәr üzrә vә bütövlükdә müәssisә üzrә attestasiya komissiyası yaradılır
attestasiyasının keçirilmәsi müddәti; qrafiki; ayrıayrı struktur bölmәlәr üzrә vә bütövlükdә müәssisә üzrә
attestasiya komissiyası yaradılır
attestasiyasının keçirilmәsi müddәti; qrafiki
sәrәncam verilir
attestasiyasının keçirilmәsi müddәti; qrafiki; komissiyası yaradılır

573 Attessiya nәticәsindә iş yerlәrinin sayı ilә işçilәrin sayı arasında optimal nisbәt necә deyişir?

•

iş yerlәrinin sayı işçilәrin sayını üstәliyir
iş yerlәrinin sayı ilә işçilәrin sayı arasında optimal nisbәt yaradılır
iş yerlәrinin sayı ilә işçilәrin sayı arasında qeyri optimal nisbәt yaradılır
iş yerlәrinin sayı işçilәrin sayına bәrabәr olur
işçilәrin sayı iş yerlәrinin sayını üstәliyir

574 Çoxdәzgahlı iş yerlәri hansı tipli iş yerlәrinә bölünür?

•

az cinsli vә müxtәlif cinsli
eyni cinsli vә müxtәlif cinsli
cox cinsli vә müxtәlif cinsli
az cinsli vә mürrәkkәb cinsli
eyni cinsli vә mürrәkkәb cinsli

575 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı iş yerlәri qiymәtlәndirilәrkәn әsasәn istifadә edilәn normativ
üsulun mahiyәti nәdәn ibarәtdir?

•

faktiki göstәricilәrlә ekspert göstәricilәr müqayisә edilir
normativ üsulu
faktiki göstәricilәrlә normativ göstәricilәr müqayisә edilir
statistik göstәricilәr müqayisә edilir
faktiki göstәricilәrlә statistik göstәricilәr müqayisә edilir

576 Kömәkçi qurğular vә vasitәlәr çoxdәzgahlı iş yerlәrindә necәdәnә funksiyanı yerinә yetirir?

•

3
4
2
6
5

577 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi üçün müәssisә rәhbәri tәrәfındәn nә verilmәlidir?

•

sәrәncam verilmәlidir
mәslәhәt verilmәlidir
göstәriş verilmәlidir
sәrәncam verilmәlidir
әmr verilmәlidir

578 Kömәkçi qurğular vә vasitәlәr çoxdәzgahlı iş yerlәrindә hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

işi sürәtlәndirәn, yüngüllәşdirәn vә sәmәrәlәşdirәn
işi sürәtlәndirәn vә yüngüllәşdirәn
işi sürәtlәndirәn

işi sürәtlәndirәn vә sәmәrәlәşdirәn
işi sürәtlәndirәn, ağırlaşdıran vә sәmәrәlәşdirәn

579 İş yerlәrinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi tәdbirlәri işlәnib hazırlanarkәn әsas diqqәt hansı
tәdbirlәrә verilmәlidir?

•

mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә; titrәyişlәrin azaldılması;
mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә; fәrdi vә kollektiv qoruyucu vasitәlәrin tәtbiqi
mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә
düzgün işıqlandırma; mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә
mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırma tәdbirlәrinә; optimal temperatur yaradılması

580 Çoxdәzgahlı iş yerlәrini tәşkil edәrkәn әsas diqqәt hansı göstәricilәrә verilir?

•

sәmәrәli tәcizatın hazırlanmasana, iş yerlәrinin planlaşdırılması, kömәkçi qurğular vә vasitәlәrlә tәchiz
olunmasına
sәmәrәli xidmәtin hazırlanmasana, iş yerlәrinin planlaşdırılması, kömәkçi qurğular vә vasitәlәrlә tәchiz
olunmasına
sәmәrәli hәrәkәt marşurutunun hazırlanmasana, tәcizata, kömәkçi qurğular vә vasitәlәrlә tәchiz olunmasına
sәmәrәli hәrәkәt marşurutunun hazırlanmasana, iş yerlәrinin planlaşdırılması, kömәkçi xidmәtә
sәmәrәli hәrәkәt marşurutunun hazırlanmasana, iş yerlәrinin planlaşdırılması, kömәkçi qurğular vә vasitәlәrlә
tәchiz olunmasına

581 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi üçün necәdәnә kompleks göstәricidәn istifadә
edilir?

•

6
3
5
4
7

582 Çoxdәzgaha xidmәt fәhlәnin iş yerinin planlaşdırılmasında bir dәzgahdan başqa bir dәzgaha
keçmәsi ücün nә tәlәb olunur?

•

maksimum qәnaәt
daha sәmәrәli marşrutunun seçilmәsi
marşrutunun seçilmәsi
daha sәmәrәli xidmәt
daha sәmәrәli marşrutunun seçilmәsi vә xidmәti

583 İstehsal meydançasından sәmәrәli istifadә olunmasının qiymәtlәndirilmәsi üçün necә dәnә
göstәricidәn istifadә olunur?

•

5
3
4
1
2

584 Birdәzgahlı iş yerlәrini tәşkil edәrkәn әsas diqqәt nәyә verılmәlidir?

•

daha cox hәrәkәtin seçilmәsinә; mükәmmәl әmәk fәndlәrinin tәtbiqinә; әmәk şәraitinin yaradılmasına
daha rahat hәrәkәt seçilmәsinә; mükәmmәl әmәk fәndlәrinin tәtbiqinә; әmәk keyfiyәtinin yaradılmasına
daha rahat hәrәkәt seçilmәsinә; mükәmmәl әmәyin tәtbiqinә; әmәk şәraitinin yaradılmasına
daha rahat hәrәkәt seçilmәsinә; mükәmmәl әmәk fәndlәrinin tәtbiqinә; әmәk şәraitinin yaradılmasına

•
daha rahat istehsalın seçilmәsinә; mükәmmәl әmәk fәndlәrinin tәtbiqinә; әmәk şәraitinin yaradılmasına

585 İş yerlәrinin attestasiyasının hәyata keçirilmәsi üçün onun kompleks qiymәtlәndirilmәsi
meyarlarını (göstәricilәrini) qeyd edin:

•

tәşkilatı; texniki; әmәk şәraiti
texniki; әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizlik
tәşkilatı; texniki; texniki tәhlükәsizlik
tәşkilatı; texniki; әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizlik
tәşkilatı; texniki; iqtisadi;әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizlik

586 Hәr bir iş yerini tәşkil edәrkәn hansı iki mәsәlәyә xüsusi diqqәt verilmәlidir?

•

iş tәcizatın düzgün müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması
әmәk vasitәlәri tәrkibinin düzgün müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması
iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması
әmәk vasitәlәri tәrkibinin düzgün müәyyәn edilmәsi
iş vasitәlәrin tәrkibinin düzgün müәyyәn edilmәsi vә iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılması

587 İş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasının ikinci mәrhәlәsinin әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

nәticәlәri yekünlaşdırımaq; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üçün zәmin yaratmaq
iş yerlәrinin vәziyyәti haqqında qiymәt vermәk; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üçün zәmin yaratmaq
iş yerlәrinin vәziyyәti haqqında qiymәt vermәk; nәticәlәri yekünlaşdırımaq;
iş yerlәrinin vәziyyәti haqqında qiymәt vermәk; nәticәlәri yekünlaşdırımaq; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi
üçün zәmin yaratmaq
iş yerlәrinә qiymәt vermәk; nәticәlәri yekunlaşdırımaq

588 İş yerlәri avadanlıqların sayına görә necә qrupa bölünür?

•

4
5
1
2
3

589 İş yerlәrinin planlaşdırılması dedikdә nә başa düşülür?

•

avadanlıqların, materialların, texniki vasitәlәrin, hәmçinin işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә istehsal
meydançası әrazisindәn qәnaәtlә istifadә olunması
әmәk predmetlәrinin, hәmçinin işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә istehsal meydançası әrazisindәn qәnaәtlә
istifadә olunması
avadanlıqların, materialların, texniki vasitәlәrin, rabitә qurğularının, әmәk predmetlәrinin, hәmçinin işçilәrin
sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә istehsal meydançası әrazisindәn qәnaәtlә istifadә olunması
rabitә qurğularının, әmәk predmetlәrinin, hәmçinin işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә istehsal meydançası
әrazisindәn qәnaәtlә istifadә olunması
avadanlıqların, materialların, texniki vasitәlәrin, rabitә qurğularının, әmәk predmetlәrinin, hәmçinin işçilәrin
sәmәrәli yerlәşdirilmәsi

590 İş yerlәrinin әmәk şәraitinә vә texniki tәhlükәsi baxımından qiymәtlәndirilәrkәn aşağıdakı hansı
әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?
İşçilәrin xüsusi geyimlә vә müdaflә vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi sәviyyәsi; Әmәyin yeknәsәk
(monotonluğunun) olubolmaması; İş yerinin sanitargigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu

•

•

İşçilәrin xüsusi geyimlә vә müdaflә vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi sәviyyәsi; Әmәyin yeknәsәk
(monotonluğunun) olubolmaması; Әl әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin hәcmi; İstehsal prosesinin vә
avadanlıqların tәhlükәsizlik standartlarına vә әmәyin mühafızәsi normalarına müvafiqliyi; İş yerinin sanitar
gigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu
Әmәyin yeknәsәk (monotonluğunun) olubolmaması; Әl әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin hәcmi; İstehsal
prosesinin vә avadanlıqların tәhlükәsizlik standartlarına vә әmәyin mühafızәsi normalarına müvafiqliyi;
Әl әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin hәcmi; İstehsal prosesinin vә avadanlıqların tәhlükәsizlik standartlarına vә
әmәyin mühafızәsi normalarına müvafiqliyi; İş yerinin sanitargigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu
İşçilәrin xüsusi geyimlә vә müdaflә vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi sәviyyәsi; Әl әmәyinin vә ağır fiziki әmәyin
hәcmi; İş yerinin sanitargigiyenik normaların tәlәblәrinә uyğunluğu

591 Attestasiya protokoluna nәlәr(hansı göstәricilәr) daxildir?

•

әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı; әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması,
sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı;
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı; әmәk
şәraitinin yaxşılaşdırılması, sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı

592 Attestasiya protokoluna nәlәr daxildir?

•

әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı; әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması,
sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı; әmәk
şәraitinin yaxşılaşdırılması, sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı;
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu

593 İş yerlәrinin uçotu nәyi etmәyә imkan verir?

•

iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport
tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn etmәyә
iş yerlәrinin hәqiqi vә dәqiq sayını müәyyәn etmәyә; sex vә sahәlәrdә iş yerlәrinin peşәlәr üzrә növlәrini vә
miqdarını dәqiqlәşdirmәyә; iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını
bilmәyә;
iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport
tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn etmәyә
sex vә sahәlәrdә iş yerlәrinin peşәlәr üzrә növlәrini vә miqdarını dәqiqlәşdirmәyә; iş yerlәrinin yerlәrinin
ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport tәrtib etmәyә; hәr bir
iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn etmәyә
iş yerlәrinin hәqiqi vә dәqiq sayını müәyyәn etmәyә; sex vә sahәlәrdә iş yerlәrinin peşәlәr üzrә növlәrini vә
miqdarını dәqiqlәşdirmәyә; iş yerlәrinin yerlәrinin ümumi sayını, vakant vә ya ehtiyat iş yerlәrinin sayını
bilmәyә; hәr bir iş yerinә pasport tәrtib etmәyә; hәr bir iş yerinin texnikiiqtisadi xarateristikasını müәyәn
etmәyә

594 Iş yerlәrinin attestasiyasını zamanı informasiyanın obyektivliyi nәyin hesabına nail olunur?

•

işin tәhlili hesabına
tәhlilin hesabına
iş yerlәrinin tәhlili hesabına
iş yerlәrinin hesabına
iş yerlәrinin uçotu hesabına

595 Iş yerlәrinin attestasiyasının aparılmasını әsas mәqsәdini qeyd edin:

•

iş yerlәrinin yerini müәyyәnlәşdirilmәsi, tәsniflәşdirilmәsi vә qruplaşdırılması

•

iş yerlәrinin sayını müәyyәnlәşdirilmәsi, tәsniflәşdirilmәsi vә qruplaşdırılması
iş yerlәrinin sayını müәyyәnlәşdirilmәsi, tәsniflәşdirilmәsi
iş yerlәrini tәsniflәşdirilmәsi vә qruplaşdırılması
iş yerlәrinin sayını müәyyәnlәşdirilmәsi, qruplaşdırılması

596 20032010cu illәrdә necә dәnә daimi iş yeri yaradılıb?

•

655min
855 min
755min
550min
955 min

597 İş yerlәrin qiymәtlәndirilmәsi hansı şәkildә kecirilir?

•

kompleks
idekslәr
pәrakәndә
differensial
integrativ

598 İş yerindә işci nәyi tәmin edir?

•

qayda, tәmizliyi vә ardıcıllığı
qayda vә sәliqәliliyi
qayda, tәmizliyi vә sәliqәliliyi
qayda vә tәmizliyi
tәmizliyi vә sәliqәliliyi

599 İş yerlәrinin qiymәtlәndirilmәsi hansı şәkildә kecirilir?

•

kompleks
idekslәr
pәrakәndә
differensial
integrativ

600 İstehsalda hansı növ iş yerlәrinә rast gәlmәk olar?

•

6
müxtәlif
5
3
4

601 Bir iş yerindә eyni vaxtda әn azı necә fәhlә mәşğul ola bilәr?

•

3 fәhlә vә ya bir qrup
1 fәhlә
2 fәhlә
4 fәhlә
2 fәhlә

602 Fәrdi iş yerlәrinә әmәyin tәşkilinin hansı formaları uyğun olur?
qrup formaları

•

kollektiv formaları
fәrdi formaları
fәrdi vә qrup formaları
qarışıq formaları

603 Fәrdi iş yerlәrindә fәhlәnin әmәyinin keyfiyyәt nәticәlәri necә qeydә alınır?

•

qrup formasında
kompleks formasında
böyük dәqiqliklә
sistem formasında
ardıcıl formasında

604 әmәyin sәmәrәliyinin әsas şәrtini qeyd edin:

•

iş yerlәrinin ucotun aparılması
iş yerlәrindә iş şәraitin mütәrәqqi olması
iş yerlәrinindә iş vaxtının tәşkili
iş yerlәrinin düzgün tәhcizatı
iş yerlәrinin attestasiyasını aparılmasının tәşkili

605 İxtisaslaşmış iş yerlәrinә hansı istehsal uyğun gәlir?

•

qeyri universal vә seriyalı
qeyri ixtisaslaşmış vә universal
iri seriyalı vә universal
fәrdi vә universal
iri seriyalı

606 Kütlәvi istehsal tipinә hansı iş yerlәri uyğun gәlir?

•

qeyri universal vә xüsusi
ixtisaslaşmamış vә universal
xüsusi vә universal
xüsusi
kütlәvi vә universal

607 Hansı növ iş yerlәrinә stasionar deyilir?

•

qismәn stasionar
iş yeri hәrәkәt edәn
iş yeri dәyişmәyәn
smenlә işlәyәn
iş yeri dәyişәn

608 Dәyişmәyәn iş yeri necә adlanır?

•

qeyri stasionar
iş yeri hәrәkәt edәn
stasionar
qismәn stasionar
smenlә işlәyәn

609 İnsan әmәyi hansı xarakter daşıyır?
iqtisadi

•

sәmәrәli
mәqsәdәuyğun
konkret
abstrakt

610 İş yerini iş yerlәrindә dәyişmә necә baş verir?

•

növbәnin әvvәlindә
smenin ortasında
smenin axrında
smendәn sonra
növbә(smen) әrzindә

611 İş yeri dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk prosesin yerinә yetirmәk üçün istehsal sahә vә avadanlıq
әmәk prosesinin yerinә yetirmәk üçün istehsal meydancasının mәhdud mәntәqәsi
әmәk prosesin yerinә yetirmәk üçün istehsal sex vә şәrait
әmәk prosesin yerinә yetirmәk üçün istehsal sex arası sahәnin mәhdud mәntәqәsi
әmәk prosesin yerinә yetirmәk üçün müәssisә daxili sahә

612 İş yerinin sәmәrәli tәşkili nәyin tәtbiqinә yaxşı şәrait yaradır?

•

әmәyin elmi tәşkilinә
iş yerlәrinin düzgün tәşkilinә
ay әrzindә iş grafikin sәmәrәli tәşkilinә
xidmәtin sәmәrәli tәşkilinә
iş smenin düzgün tәşkilinә

613 İşin smeninә görә hansı növ iş yerlәri, әsasәn, vardır?

•

bir , iki vә üc smenli
bir , iki vә smensiz işlәyәn
bir , iki, üc vә dörd smenli
bir smen vә 2 smen işlәyәn
bir smen vә yarım ştat işlәyәn

614 Müәssisәlәrdә necә növ iş smeni vardır?

•

5
3
4
1
2

615 әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi, istehsal etdiyi mәhsulun çeşidin artırılması iş yerinin hansı
mahiyyәtinә aiddir?

•

tәşkilati
idarәedici
texniki
iqtisadi
sosial

616 Hansı iş yerlәri sәmәrәlәşdirilmәsi iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun olmayan iş yerlәri hesab

edilir?

•

lәğv edilmәli vә sәmәrәlişdirilmәli iş yerlәri
sәmәrәlişdirilmәli iş yerlәri
lәğv edilmәli iş yerlәri
lәğv edilmәyәn iş yerlәri
lәğv edilmәli vә tәkmillәşdirilmәli iş yerlәri

617 Menecerlәr tәrәfindәn yerinә yetirilәn iş funksiyaların mәzmunun әsas xüsusiyәtini qeyd edin:

•

әsasәn fiziki xarakter daşıyır
әsasәn texnoloji xarakter daşıyır
әsasәn kömәkçi xarakter daşıyır
әsasәn ixtisaslı xarakter daşıyır
әsasәn zehni xarakter daşıyır

618 Fәhlәlәr tәrәfindәn yerinә yetirilәn iş funksiyaların mәzmunun әsas xüsusiyәtini qeyd edin:

•

әsasәn ixtisaslı xarakter daşıyır
әsasәn yardımci xarakter daşıyır
әsasәn kömәkçi xarakter daşıyır
әsasәn fiziki xarakter daşıyır
әsasәn zeyni xarakter daşıyır

619 Azәrbaycan Respublikasının Iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsi qaydasının tәsdiq edilmәsi
haqqında 6 may 2009ci il tarixli Nazirlәr Kabinetinin qәrarında necәdә әsas ümumi müddәalar öz
әksini tapmışdır?

•

7
5
6
3
4

620 İxtisaslaşma dәrәcәsinә görә iş yerlәri necә grupa bölünür?

•

5
3
4
1
2

621 İş yerlәrin attestasiyası zamanı hansı mәsәlәr diqqәt mәrkәzindә olmalıdır?

•

Elmitexniki tәrәqqi vә muasir tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; iş yerlәrinin
sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması;
muasir tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin
işlәnib hazırlanması;
Elmitexniki tәrәqqi vә gündәlik tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi
muasir tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; iş yerlәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin
işlәnib hazırlanması; ә1 vә ağır fıziki әmәyin tәtbiqinin ixtisar edilmәsi, az sәmәrәli iş yerlәrinin lәğvi;
avadanlıqların işinin növbәlilik әmsalının yüksәldilmәsi; tәtbiq olunan әmәk sәrfi normalarının keyfiyyәtinin
yoxlanılması
Elmitexniki tәrәqqinin vә bazar iqtisadiyyatın tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn iş yerlәrinin aşkar edilmәsi; tәtbiq
olunan әmәk sәrfi normalarının keyfiyyәtinin yoxlanılması

622 İş yerlәrinin attestasitası kursunun әsas tәdgigat istiqamәtlәrini geyd edin:

•

iş yerinindә әmәk mәhsuldarlığın öyrәnilmәsi
iş yerlәrinin müqayisәli tәhlili vә tәşkili
iş yerlәrinin şәraitin yaxşılaşdırılması
iş yerinin müasirlәşdirilmәsi
iş yerlәrinin uçotu, attestasiyası vә sәmәrәlәşdirilmәsi

623 İş yerlәrin tәşkilinin daimi tәkmillәşdirilmәsi vacibliyi nәyә әsaslanır?

•

burada maddi nemәtlәrin vә baş verir
burada maddi nemәtlәrin istehsalı vә insan vaxtının sәrfi baş verir
burada insan vaxtının sәrfi vә xidmәtlәrin istehsalı baş verir
burada insan vaxtının sәrfi vә qiymәtlәndirilmәsi baş verir
burada istehsalı proseslәr baş verir

624 İş yerlәrinin attestasiyası necә qrup insanların iştiraki ilә tәşkil edilir?

•

4
3
2
5
1

625 İcraçının mәhsuldar işi xeyli dәrәcәdә aşağıdakılarla şәrtlәnir:

•

rahat hәrәkәt zonasının düzgün seçilmәsin vә әmәk prosesin ardıcılığı
rahat hәrәkәt zonasının düzgün seçilmәsin vә texnoloji proseslәrin tәşkili
rahat hәrәkәt zonasının düzgün seçilmәsindәn vә keyfiyyәt prosesi
rahat hәrәkәt zonasının düzgün seçilmәsindәn vә iş yerlәrinin tәchiz edilmәsi
iş yerlәrinin tәchiz edilmәsi vә әmәyin tәşkili

626 İş yerlәrinin attestasiyası kimin iştiraki ilә tәşkil edilir?

•

müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, qabaqcıl fәhlәlәr vә baş mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, qabaqcıl fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
sex vә sahә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, qabaqcıl fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, kömәkci fәhlәlәr vә mütәxәssislәr
müәssisә rәhbәrlәri, hәmkarlar tәşkilatı, kömәkci fәhlәlәr vә mütәxәssislәr

627 İş yerlәrinin attestasiyasının әsas vәzifәlәrini qeyd edin:

•

әsas istehsal fondlarından vә әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin
yüksәldilmәsi
әsas istehsal fondlarından vә әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın artırılması
әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin yüksәldilmәsi
dövriyyә fondlarından vә әsaslı vәsait qoyuluşlarından sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin
yüksәldilmәsi
әsas istehsal fondlarından sayının azaldılması, sәmәrәli istifadә vә istehsalın effektivliyinin yüksәldilmәsi

628 Attestasiya protokoluna necәdәnә göstәrici daxildir?

•

6
5
4
3

•

2

629 Attestasiya protokoluna nәlәr(hansı göstәricilәr) daxildir?

•

iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı; әmәk
şәraitinin yaxşılaşdırılması, sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı;
iş yerlәrinin attestasiyası pasportu; әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması, sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı
әmәk şәraiti üzrә attestasiyanın nәticәlәri vә iş yerlәrin siyahısı; әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması,
sağlamlaşdırılması üzrә tәdbirlәr planı

630 İş yerlәrinin attestasiyasının necәdә әsas vәzifәsi vardır?

•

1
5
4
3
2

631 İş yerlәrinә xidmәtә dair qoyulan әsas tәlәblәri qeyd edin:

•

xidmәt proseslәrinin planlılığı, kompleksliyi, yüksәk keyfiyyәtli, iş yeri ilә әlaqәnin olması.
xidmәt proseslәrinin planlılığı, kompleksliyi, yüksәk keyfiyyәtli, iş yeri ilә ona xidmәtedici heyәt arasında
daimi әlaqәnin olması.
xidmәt proseslәrinin planlılığı, kompleksliyi, iş yeri ilә ona xidmәtedici heyәt arasında daimi әlaqәnin olması.
xidmәt proseslәrinin kompleksliyi, yüksәk keyfiyyәtli, iş yeri ilә ona xidmәtedici heyәt arasında daimi
әlaqәnin olması.
xidmәt proseslәrinin planlılığı, kompleksliyi, yüksәk keyfiyyәtliyi, iş yeri ilә ona xidmәtedici heyәt arasında
daimi әlaqәnin olması.

632 Kollektiv iş yerlәri qarşısında necәdәnә tәlәblәr qoyulur?

•

4
2
1
5
3

633 İş yerlәrinin әmәk şәraitinә vә texniki tәhlükәsi baxımından qiymәtlәndirilәrkәn necәdәnә әsas
göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

3
5
6
2
4

634 İş yerlәrinin tәşkilatı sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı әsas göstәricilәrlә xarakterizә edilir?

•

Planirovkanın reallığı; Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli
xidmәt; Әmәyin tәşkili formalarının vәziyyәti
Planirovkanın reallığı; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli xidmәt; Әmәyin tәşkili formalarının
vәziyyәti
Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli xidmәt; Әmәyin tәşkili
formalarının vәziyyәti
Planirovkanın reallığı; Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; İş yerlәrinә sәmәrәli xidmәt

Planirovkanın reallığı; Tәrtibatların miqdarı vә komplektliyi; Çoxdәzgahlığın tәtbiqi; İş yerlәrinә sәmәrәli
xidmәt

635 Kollektiv iş yerlәri hansı xüsusiyәtlәrә görә fәrqlәnir?

•

kәmiyyәtin, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә
sexin, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә
keyfiyyәtin, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә
briqada növü, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә
müәssisәnin, әmәk prosesinin xarakterinә vә iş yerlәrinin tәşkilinә görә

636 İş yerlәrini texniki cәhәtdәn qiymәtlәndirilәrkәn hansı әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

Әl әmәyinin tәtbiqi sәviyyәsi; İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi;
Texnoloji proseslәrin mәhsullar istehsal etmәyә müvafiq olması;
İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi; Texnoloji proseslәrin, avadanlıqların
vә alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar istehsal etmәyә müvafiq olması; Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi; Texnoloji proseslәrin, avadanlıqların vә alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar
istehsal etmәyә müvafiq olması; Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
Әl әmәyinin tәtbiqi sәviyyәsi; İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar istehsal etmәyә
müvafiq olması; Texnoloji proseslәrin proqresivliyi
Әl әmәyinin tәtbiqi sәviyyәsi; İş yerlәrinin texnoloji tәrtibatı; Avadanlıqların mәhsuldarlıq sәviyyәsi;
Texnoloji proseslәrin, avadanlıqların vә alәtlәrin keyfıyyәtli mәhsullar istehsal etmәyә müvafiq olması;
Texnoloji proseslәrin proqresivliyi

637 İş yerlәrini texniki cәhәtdәn qiymәtlәndirilәrkәn necәdәnә әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

3
5
6
2
4

638 İş yerlәrinә xidmәtә dair necәdәnә әsas tәlәblәr mövcuddur?

•

5
3
4
1
2

639 İş yerlәrinin attestasiyası hansı tәdbirlәri özündә birlәşdirir?

•

qabaqcıl xidmәti vә tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri
qabaqcıl elmi  texniki vә tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri
qabaqcıl elmi  texniki tәdbirlәri
xidmәti, qabaqcıl elmi  texniki vә tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri
qabaqcıl tәşkilati sәviyyәli tәdbirlәri

640 Tәmirçi fәhlәni çağırmaq üçün iş yerlәri әsasәn necә növ signalla tәchiz edilmәlidir?

•

4
6
5
8
7

641 Attestasiyanın nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsindә necәdәnә göstәrici istifadә olunur?

•

5
3
4
1
2

642 İş yerinә xidmәtin әsasәn necә iş növünü әhatә edir?

•

6
3
5
2
1

643 Aşağıda sadalanan hansı işlәr iş yerinә xidmәti әhatә edir?

•

istehsal tapşırığının fәhlәyә vaxtında vә әmәk alәtlәrin fasilәsiz olaraq iş yerinә çatdırılması; avadanlığın
vaxtında tәmir edilmәsi
istehsal tapşırığının fәhlәyә vaxtında vә әmәk alәtlәrin fasilәsiz olaraq iş yerinә çatdırılması; avadanlığın
vaxtında tәmir edilmәsi vә nizamlaşdırılması
әmәk alәtlәrin fasilәsiz olaraq iş yerinә çatdırılması; avadanlığın vaxtında tәmir edilmәsi vә nizamlaşdırılması
istehsal tapşırığının fәhlәyә vaxtında vә әmәk alәtlәrin fasilәsiz olaraq iş yerinә çatdırılması; avadanlığın
vaxtında tәmir edilmәsi vә nizamlaşdırılması; әmәk intizamlnz riayәt edilmәsi
istehsal tapşırığının fәhlәyә vaxtında çatdırılması; avadanlığın vaxtında tәmir edilmәsi vә nizamlaşdırılması

644 İş yerinin tәchizatı üçün lazım olan vәsaitin növü vә miqdarı necә faktorı әhatә edir?

•

6
3
5
1
2

645 İş yerinin tәchizatı üçün lazım olan vәsaitin növü vә miqdarı hansı faktorlardan asılıdır?

•

iş yerinin yerlәşmәsindәn, onun ixtisaslaşma dәrәcәsindәn vә mexaniklәşmәsi sәviyyәsindәn
iş yerinin texnoloji tәyinatından, onun ixtisaslaşma dәrәcәsindәn
iş yerinin texnoloji tәyinatından, onun ixtisaslaşma dәrәcәsindәn vә mexaniklәşmәsi sәviyyәsindәn
iş yerinin texnoloji tәyinatından, mexaniklәşmәsi sәviyyәsindәn
iş yerinin texnoloji tәyinatından, onun ixtisaslaşma dәrәcәsindәn vә avtomatlaşma sәviyyәsindәn

646 Kollektiv iş yerlәri qarşısında goyulan tәlәblәr hansı xarakter daşıyır?

•

kәmiyyәt
kәmiyyәt , keyfiyyәt vә kompleks
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
sistemli
keyfiyyәt

647 Kollektiv iş yerlәri qarşısında hansı tәlәblәr qoyulur?

•

funksiyaların sәmәrәli artırılması, әmәk fәndlәri vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi, hәrәkәt marşurutlarının
sәmәrәlәşdirilmәsi
funksiyaların sәmәrәli bölüşdürülmәsi, әmәk fәndlәri vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi, hәrәkәt
marşurutlarının sәmәrәlәşdirilmәsi

funksiyaların sәmәrәli bölüşdürülmәsi, әmәk fәndlәri vә üsullarının azaldılması, hәrәkәt marşurutlarının
sәmәrәlәşdirilmәsi
funksiyaların sәmәrәli bölüşdürülmәsi, әmәk fәndlәri vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi, hәrәkәt
marşurutlarının coxaldılması
funksiyaların azaldılması, әmәk fәndlәri vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi, hәrәkәt marşurutlarının
sәmәrәlәşdirilmәsi

648 Fәrdi iş yerlәrindә fәhlәnin әmәyinin nәticәlәri hansı göstәricilәrlә qeydә alınır?

•

kәmiyyәt , keyfiyyәt vә qrup
kәmiyyәt , keyfiyyәt vә kompleks
kәmiyyәt , keyfiyyәt vә fәrdi
kәmiyyәt , keyfiyyәt vә әlaqәli göstәricilәrlә
kәmiyyәt vә keyfiyyәt

649 Fәrdi iş yerlәrindә fәhlәnin әmәyinin keyfiyyәt nәticәlәri necә qeydә alınır?

•

qrup formasında
kompleks formasında
böyük dәqiqliklә
sistem formasında
ardıcıl formasında

650 İş yerlәrinin tәşkilatı sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә necәdәnә әsas göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

1
3
2
5
4

651 Fәrdi iş yerlәrindә fәhlәnin әmәyinin kәmiyyәt nәticәlәri necә qeydә alınır?

•

tәxmini
böyük dәqiqliklә
qrup formasında
fәrdi formasında
qarışıq formasında

652 Fәrdi iş yerlәrinә әmәyin tәşkilinin hansı formaları uyğun olur?

•

qrup formaları
kollektiv formaları
fәrdi formaları
fәrdi vә qrup formaları
qarışıq formaları

653 İş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin sayından asılı olaraq iş yerlәri neçә növ olur?

•

6
4
5
2
müxtәlif

654 İş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin sayından asılı olaraq iş yerlәrin növlәrini qeyd edin:

•

yalnız bir fәhlә vә ya 6 fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan
yalnız bir fәhlә vә ya 2 fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan
yalnız bir fәhlә vә ya bir qrup fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan
yalnız bir fәhlә vә ya 4 fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan
yalnız bir fәhlә vә ya 5 fәhlә tәrәfindәn xidmәt olunan

655 İş yerlәri nәyә әsasәn tәsniflәşdirilir?

•

onların tәşkilinә tәsir edәn amillәrә әsasәn vә xarakterik avadanlıq
onların tәşkilinә tәsir edәn xarakterik avadanlıqa әsasәn
onların tәşkilinә tәsir edәn amillәrә әsasәn
onların tәşkilinә tәsir edәn xüsusiyyәtlәrin sayına әsasәn
onların tәşkilinә tәsir edәn xarakterik әşyalara әsasәn

656 İş qurtarandan sonra işci dәzgahı vә kömәkçi vasitәlәri nә edir?

•

vasitәlәri tәmizlәyir, silir vә gonşusuna tәhvil verir
vasitәlәri tәmizlәyir, silir vә sex rәisinә tәhvil verir
vasitәlәri tәmizlәyir, silir vә növbәtçiyә tәhvil verir
növbәtçiyә tәhvil verir
vasitәlәri tәmizlәyir, silir vә baş ustaya tәhvil verir

657 İş qurtarandan sonra işci alәt vә texniki sәnәdlәri nә edir?

•

şkafa, anbara qoyur, yaxud usta vә saxlayıcıya tәhvil verir
sex rәisinә tәhvil verir
şkafa, anbara qoyur, sex rәisinә tәhvil verir
şkafa, anbara qoyur
usta vә saxlayıcıya tәhvil verir

658 İş yerlәrinin attestasiyası hansı baxımdan qiymәtlәndirilir?

•

tәşkilati, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki, tәşkilati, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki, xidmәti, әmәk şәraiti vә texniki tәhlükәsizliyi
texniki vә tәşkilati.

659 İş yerinә xidmәt fәhlә tәrәfindәn nә vaxt hәyata kecirilir?

•

işә başlamazdan әvvәl, iş vaxtı vә iş qurtarandan sonra
işә başlamazdan әvvәl, nahardan әvvәl vә iş qurtarandan sonra
işә başlayandan sonra, iş vaxtı vә iş qurtarmamışdan әvvәl
işә başlayandan sonra, nahar vaxtı vә iş qurtarmamışdan әvvәl
işә başlayandan sonra, nahar vә iş qurtarandan sonra

660 Tәdarük vә hazır materialları hәr bir iş yerindә yaxşı saxlamaq üçün iş yerini nәyi ilә tәchiz
etmәk lazımdır?

•

alәt şkafı, stolu, müxtәlif tara, stellajla, әlcәklә
alәt şkafı, stolu, müxtәlif tara, stellajla
alәt şkafı, müxtәlif tara, stellajla, әlcәklә
alәt şkafı, stolu, müxtәlif tara, әlcәklә
stol, müxtәlif tara, stellajla, әlcәklә

661 İş yerindә işçi mebellәri guraşdırmaq ücün onun hansı keyfiyәtlәri әn böyük әhәmiyyәt kәsb edir?

•

konstruksiyası vә ölçüsü
rәngi vә ölçüsü
rәngi, konstrkusiyası vә ölçüsü
ağırlığı, konstrkusiyası vә ölçüsü
rәngi vә konstrkusiyası

662 Tәmirçi fәhlәni çağırmaq üçün iş yerlәri nәylә tәchiz edilmәlidir?

•

svetofor, bayraqlar, sәs siqnalı ilә
siqnal lampaları, svetofor, bayraqlar, sәs siqnalı ilә
siqnal lampaları, bayraqlar, sәs siqnalı ilә
rәngli lampaları, svetofor, bayraqlar, sәs siqnalı ilә
siqnal lampaları, svetofor, bayraqlar ilә

663 İş yerindә işçi mebellәri guraşdırmaq ücün onun hansı keyfiyәtlәri nәzәrә alınmalıdır?

•

konstruksiyası vә ölçüsü
rәngi vә ölçüsü
rәngi, konstruksiyası vә ölçüsü
ağırlığı, konstruksiyası vә ölçüsü
rәngi vә konstruksiyası

664 Attestasiyanın nәticәlәri hansı göstәricilәrlә qiymәtlәndirilir?

•

“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәlidir»
«Attestasiyadan keçmәmişdir»,“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәlidir»
«Attestasiyadan keçmişdir»,«Lәğv edilmәlidir»
«Attestasiyadan keçmişdir»,“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәmәlidir»
«Attestasiyadan keçmişdir»,“Sәmәrәlәşdirlmәlidir”, «Lәğv edilmәlidir»

665 Biomexanika insan orqanizmin hansı xüsusiyyәtlәrini xarakterizә edir?

•

fizioloji
anatomik
bioloji
gigiyenik
psixoloji

666 Hәr bir iş yeri attestasiyadan keçdikdәn sonra attestasiyanın nәticәlәri hansı sәnәddә qeyd edilir?

•

cografi xәritәlәrdә
xüsusi xәritәlәrdә
fizioloji xәritәlәrdә
psixoloji xәritәlәrdә
ekspert xәritәlәrdә

667 İnsan orqanizminin anatomik xüsusiyyәtlәrini qeyd edin:

•

boyun ölçüsü, müxtәlif hәrәkәtlәrin әmәlәgәlmә vә görmә imkanlığı
boyun ölçüsü, çәkisi vә görmә imkanlığı
çәkisi, müxtәlif hәrәkәtlәrin әmәlәgәlmә vә görmә imkanlığı
boyun ölçüsü, çәkisi, görmә vә eşitmә imkanlığı
boyun ölçüsü, çәkisi, müxtәlif hәrәkәtlәrin әmәlәgәlmә imkanlığı

668 İş yerlәrinin әmәk şәraitinә vә texniki tәhlükәsi baxımından qiymәtlәndirilәrkәn necәdәnә әsas
göstәricilәr nәzәrә alınır?

•

4
3
5
6
2

669 Kollektiv iş yerlәri qarşısında hansı tәlәblәr qoyulur?

•

funksiyaların sәmәrәli bölüşdürülmәsi, әmәk fәndlәri vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi, hәrәkәt
marşurutlarının coxaldılması
funksiyaların sәmәrәli bölüşdürülmәsi, әmәk fәndlәri vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi, hәrәkәt
marşurutlarının sәmәrәlәşdirilmәsi
funksiyaların sәmәrәli artırılması, әmәk fәndlәri vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi, hәrәkәt marşurutlarının
sәmәrәlәşdirilmәsi
funksiyaların sәmәrәli bölüşdürülmәsi, әmәk fәndlәri vә üsullarının azaldılması, hәrәkәt marşurutlarının
sәmәrәlәşdirilmәsi
funksiyaların azaldılması, әmәk fәndlәri vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi, hәrәkәt marşurutlarının
sәmәrәlәşdirilmәsi

670 Kollektiv iş yerlәri qarşısında necә dәnә tәlәblәr qoyulur?

•

1
2
4
5
3

671 İş yerlәrinin uçotu neçә mәsәlәni hәll etmәyә imkan verir?

•

6
4
3
2
5

672 Attestasiya protokoluna necә dәnә göstәrici daxildir?

•

6
4
2
3
5

673 İş yerlәrinin attestasiyası hansl vasitәlәrlә әmәk mәhsuldarlığını yüksәldilmәsini sürәtlәndirә
bilәr?

•

elmitexniki tәrәqqini qaldırmaq, ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması hesabına
iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq
iş yerlәrini yüksәk sәviyyә qaldırmaq, ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması hesabına
iş yerlәrini elmitexniki tәrәqqinin tәlәblәri sәviyyәsinә qaldırmaq, ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması
hesabına
ağır fiziki vә әl әmәyinin azaldılması hesabına

674 Çoxdәzgahlı iş yerlәrini tәşkil edәrkәn әsas diqqәt necәdәnә göstәriciyә verılir?

•

•

3
2
4
5
6

675 İş yerlәrinin attestasiyası zamanı onların qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn әsas normaları
sadalayın:

•

әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә әmәyin tәşkilinin tipik lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar
sanitargigiyenik normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә әmәyin tәşkilinin tipik
lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar
lahiyәtexnoloji normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә әmәyin tәşkilinin tipik
lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar
sanitargigiyenik normalar; lahiyәtexnoloji normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar
sanitargigiyenik normalar; lahiyәtexnoloji normalar; әmәk üzrә sahә vә sahәlәrarası normalar; iş yerindә
әmәyin tәşkilinin tipik lahiyәlәri; müәssisәlәrin standartlar

676 Lazımi tәlәbatlara cavab vermәyәn iş yerlәri hansı attestasiyasının nәticәsindәn asılı olaraq grupa
aiddir edilir?.

•

lәğv edilmәyәn iş yerlәrinә
mümkün olmayan iş yerlәrinә
mümkün olmayan iş yerlәrinә
lәğv edilmәsi mümkün olmayan iş yerlәrinә
lәğv edilmәli iş yerlәrinә

677 İş yerinin hansı növ mahiyyәti vardır?

•

iqtisadi vә sosial
iqtisadi vә sosial tәşkilati
iqtisadi, tәşkilati vә sosial
iqtisadi, idarәedici vә sosial
tәşkilati vә sosial

678 İş yerlәri orada işlәyәnlәrin miqdarından asılı olaraq hansı gruplara bölünür?

•

fәrdi vә sex arası
briqada vә sahә
fәrdi vә sahә
fәrdi vә briqada
briqada vә sex

679 İş yerlәrinin tipi orada mövcud olan aqreqatların miqdarına görә necә gruplaşır?

•

bir necә aqreqatlı vә cox aqreqatlı
iki aqreqatlı vә cox aqreqatlı
bir aqreqatlı vә çox aqreqatlı
bir aqreqatlı vә dörd aqreqatlı
bir aqreqatlı vә bir necә aqreqatlı

680 İş yeri tәtbiq edilәn әl әmәyin nisbәtinә görә necә fәrqlәnir?

•

әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә mәhsulun mürәkkәbliyinә görә
әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә texnoloji tәyinatına görә
әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsinә görә

•
әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә istehalın texnilitexnoloji mürәkkәbliyinә
әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә istehsal edilәn mәhsula görә

681 İş yerlәrinin ayrıayrı peşәlәr üzrә tәşkili nәyә әsaslanır ?

•

mәhsulun mürәkkәbliyinә
texniki avadanlıqlara
texnoloji tәyinatına
istehalın texnilitexnoloji mürәkkәbliyinә
istehsal edilәn mәhsula

682 İş yerlәrinin qruplara düzgün tәsniflәşdirilmәsi hansı mәqsәd daşıyır?

•

iş smenin sәmәrәli tәşkili
ay әrzindә iş qrafikin sәmәrәli tәşkili
iş qrafikin sәmәrәli tәşkili
iş rejimin sәmәrәli tәşkili
iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili

683 İş yerinin sәmәrәli tәşkilinin vәzifәlәrindәn biri :

•

artıq әmәk hәrәktlәri vә fәndlәrinin ixtisar edilmәsi
artıq әmәk hәrәktlәri vә texnoloji proseslәri ixtisar edilmәsi
artıq texnoloji proseslәrin ixtisar edilmәsi
artıq texnoloji proseslәrin vә әmәk fәndlәrinin ixtisar edilmәsi
fәhlәlәrin artıq yorulması hallarını ixtisar edilmәsi

684 Maşınqayırma zavodlarında növbәtçi tәmirçiçilingәr vә elektrik hansı növ iş yerlәrindә
calışırlar?

•

kvartal әrzindә dәyişmәyәn iş yerlәrindә
ay әrzindә dәyişmәyәn iş yerlәrindә
dәyişmәyәn iş yerlәrindә
dәyişәn iş yerlәrindә
il әrzindә dәyişmәyәn iş yerlәrindә

685 Maşınqayırma zavodlarında dәyişәn iş yerlәrin düzgün misalını qeyd edin:

•

polad әridәn, elektriki
növbәtçi tәmirçiçilingәr, elektriki
sürücü, tokar
polad әridәn, elektriki
növbәtçi tәmirçiçilingәr, tokar

686 İş yerindә fәhlәnin әmәyi necә olmalıdır ?

•

yorucu vә yüngül olmamalıdır
yorucu olmamalıdır
ağır vә sәsli olmamalıdır
sürәtli vә yüngül olmamalıdır
yüngül olmamalıdır

687 İş yeri nә ilә tәchiz olunur?

•

zәruri madditexniki әmәk vasitәlәri ilә
yüngül texniki vasitәlәri ilә

ağır texniki vasitәlәri ilә
ağır vә avtomat texniki vasitәlәri ilә
ağır vә yüngül texniki vasitәlәri ilә

688 İş yerindә hansı әmәyin sәrfi baş verir?

•

abstrakt vә konkret
fiziki vә konkret
iqtisadi vә mәqsәdәuyğun
abstrakt vә zehni
fiziki vә zehni

689 İş mәntәqәsinin növbә әrzindә dәyişilmәsi ilә xarakterizә olunan iş yerlәri necә adlanır?

•

smensiz işlәyәn
iş yeri qismәn dәyişәn
iş yeri dәyişmiyәn, stasionar
hәrәkәt etmәyәn
iş yeri dәyişәn (hәrәkәt edәn)

690 İş yerlәrinin attestasiyası elmi hansı statistik elimlәrlә baqlıdır?

•

işci qüvvәsinin vә әmәyin statistikası
iqtisadi statistika vә demoqrafiya statistikası
iqtisadi statistika vә әmәyin statistikası
işci qüvvәsinin vә demoqrafiya statistikası
iqtisadi statistika vә işci qüvvәsinin statistikası

691 İşin xarakterinә görә necә növ iş yerlәri vardır?

•

4
2
1
5
3

692 İş yerlәrinin attestasiyası elmi hansı bioloji elimlәrlә bağlıdır?

•

erqonomika vә әmәyin fiziologiyası, psixologiyası, gigiyenası
erqonomika vә әmәyin psixologiyası, gigiyenası
әmәyin fiziologiyası, psixologiyası, gigiyenası
biologoya vә erqonomika , әmәyin fiziologiyası,
erqonomika vә әmәyin fiziologiyası, gigiyenası

693 İş yerlәrinin attestasiyası hansı sahәlәr iqtisadiyyatı ilә bağlıdır?

•

sәnaye, nәqliyat vә s.әmәyin gigiyenası ilә
sәnaye, kәnd tәsәrüfatı vә әmәyin iqtisadiyyatı ilә
sәnaye, kәnd tәsәrüfatı, nәqliyat, vә әmәyin fiziologiyası ilә
sәnaye, kәnd tәsәrüfatı, nәqliyat, ticarәt.
sәnaye, nәqliyat ticarәt vә әmәyin sosiologiyası ilә

694 İşin xarakterinә görә hansı növ iş yerlәri vardır?

•

iş yeri dәyişәn, smenlә işlәyәn, hәrәkәt edәn
stasionar, iş yeri dәyişәn

•

stasionar, iş yeri dәyişәn, smenlә işlәyәn
stasionar, smenlә işlәyәn, hәrәkәt edәn
stasionar, smenlә işlәyәn

695 İş yerlәrinin attestasiyası elmi ilk növbәdә hansı elimlә baqlıdır?

•

әmәyin gigiyenası ilә
әmәyin iqtisadiyyatı ilә
әmәyin fiziologiyası ilә
әmәyin statistasıika ilә
әmәyin sosiologiyası ilә

696 İş yerinin normal, lazımı qaydada saxlanılması nәyin artmasını tәmin edir?

•

әmәk haqqını
әmәk mәhsuldarlığını
mәhsul itkilәrini
iş vaxtını
fәhlәlәrin yorulması hallarını

697 Dövlәt әmәk Müfәttişliyi iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsindә nәyә nәzarәt edir?.

•

attestasiyasının keçirilmәsinә
iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsinә
iş yerlәrinin kәmiyyәtinә
müәssisәnin mütәxәsislәrinә
iş yerlәrinin attestasiyasının keçirilmәsinin keyfıyyәtinә

698 Xüsusi iş yerlәrinә hansı istehsal tipi uyğun gәlir?

•

kütlәvi
kütlәvi, xüsusi vә universal
qeyri kütlәvi vә xüsusi
kütlәvi vә xüsusi
kütlәvi vә fәrdi

699 Hansı iş yerlәri artıq vә ya az sәmәrәli iş yerlәri hesab edilir?

•

lәğv edilmәyәn iş yerlәri
sәmәrәlәşdirilmәyәn iş yerlәri
lәğv edilmәyәn vә tәkmillәçdirilәn iş yerlәri
lәğv edilmәli iş yerlәri
lәğv edilmәyәn vә sәmәrәlişdirilmәyәn iş yerlәri

700 Müasir dövrdә mövcud iş yerlәrinin azalmasının әsas sәbәblәrini göstәrin:

•

elmitexniki tәrәqqinin inkişafı, әmәk intizamın möhkәmlәndirilmәsi
elmitexniki tәrәqqinin inkişafı, әmәk intizamın möhkәmlәndirilmәsi
elmitexniki tәrәqqinin vә bazar münasibәtlәrinin inkişafı, әmәk intizamın möhkәmlәndirilmәsi
elmitexniki tәrәqqinin vә bazar münasibәtlәrinin inkişafı, әmәk intizamın möhkәnlәndirilmәsi,
münasibәtlәrin nizamlanması
elmitexniki tәrәqqinin vә bazar münasibәtlәrinin inkişafı;

701 İşcilәrә әlverişli әmәk şәraiti yaratmaq ücün ilk növbәdә nә elәmәk lazımdır?

•

İş yerini düzgün tәşkil etmәk, onu ixtisaslaşma tәchiz etmәk

•

İş yerini düzgün tәşkil etmәk, onu ixtisaslaşma vә texnoloji tәyinatına görә , әsas avadanlıqla tәchiz etmәk
İş yerini tәşkil etmәk, onu ixtisaslaşma vә texnoloji tәyinatına görә , әsas avadanlıqla tәchiz etmәk
İş yerini düzgün tәşkil etmәk, texnoloji tәyinatına görә , әsas avadanlıqla tәchiz etmәk
İş yerini düzgün tәşkil etmәk, onu ixtisaslaşma vә texnoloji tәyinatına görә , qeyri istehsal avadanlıqla tәchiz
etmәk

702 İş yerlәri işcilәr tәrәfindәn icra edilәn funksiyaların mәzmununa görә hansı qruplara bölünür?

•

kömәkçi vә әsas fәhlәlәrin
kömәkçi fәhlәlәrin vә menecerlәrin
menecerlәrin vә fәhlәlәrin
kömәkçi vә ixtisaslı fәhlәlәrin
menecerlәrin vә әsas fәhlәlәrin

703 İş yerinin düzgün tәşkil edilmәsi, onun ixtisaslaşma vә texnoloji tәyinatına görә , әsas avadanlıqla
tәchiz edilmәsi hansı mәqsәd daçıyır?

•

texniki cәhәtdәn şәraiti yaratmaq
iqtisadi cәhәtdәn әlverişli şәraiti yaratmaq
sosial cәhәtdәn şәraiti yaratmaq
idarәedici cәhәtdәn şәraiti yaratmaq
әlverişli әmәk şәraiti yaratmaq

704 İş yerlәri fәhlәlәrin ixtisas sәviyәsinә görә hansı qruplara bölünür?

•

yüksәk, orta, aşağı ixtisaslı vә mexaniklәşdirilmiş
yüksәk, orta vә aşağı ixtisaslı
yüksәk vә aşağı ixtisaslı
yüksәk, orta, aparat vә әl işlәri
yüksәk vә orta ixtisaslı

705 Iş yerlәrinin attestasiyasını zamanı informasiyanın obyektivliyi nәyin hesabına nail olunur?

•

tәhlilin hesabına
iş yerlәrinin uçotu hesabına
iş yerlәrinin hesabına
iş yerlәrinin tәhlili hesabına
işin tәhlili hesabına

706 İş yerlәri ixtisaslaşma dәrәcәsinә görә hansı qruplara bölünür?

•

unikal, ixtisaslaşmış vә fәrdi
ixtisaslaşmış, qarışıq vә unikal
xüsusi, ixtisaslaşmış vә qarışıq
fәrdi, universal vә qarışıq
xüsusi, ixtisaslaşmış vә universal

