3407_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3407 Kvalimetriya vә keyfiyyәtin idarә edilmәsi
1 Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılması mәrhәlәsinә aiddir?

•

qrupların fәaliyyәtinin aktual istiqamәtlәrinin tәyin edilmәsi
qrupların fәaliyyәti üçün müәyyәn edilmiş qaydalara әmәl edilmәsinә nәzarәt
qrupların fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi
geniş dairәdә fәaliyyәt göstәrәn qrupların formalaşması üçün konkret sahәlәrin müәyyәn edilmәsi
qrupların tәşkilinә müәssisәnin hazırlıq vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

2 Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılması mәrhәlәsinә aiddir?

•

qrupların müsbәt iş tәcrübәsinin yayılması
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә normativmetodik sәnәdlәrin işlәnmәsi
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә normativmetodik sәnәdlәrin tәsdiqi
qrupların fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi
qrupların tәşkilindә iştirak edәn mütәхәssislәrin öyrәdilmәsi

3 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә daxil deyildir?

•

qruplar üzrә şuranın әsasnamәsinin işlәnmәsi
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә әmrin verilmәsi
qrupların müsbәt iş tәcrübәsinin yayılması
kollektivlәrdә izahat işlәrinin aparılması
koordinasiya bölmәsinin yaradılması

4 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә daxildir?

•

tәcrübi qrupların fәaliyyәt tәcrübәsinin tәhlili
qrupların müsbәt iş tәcrübәsinin yayılması
tәcrübә mübadilәsi üzrә seminarların keçirilmәsi
tәcrübi qrupların fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә әmrin verilmәsi

5 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt üzrә mütәxәssisә qoyulan tәlәb deyildir?

•

kollektivdә yaradıcı mühit yaratmaq
peşәkar sәriştәlik
әldә etdiyi informasiyanın mәхfiliyini tәmin etmәk
әmәkdaşların etimadını qazanmaq
keyfiyyәt sahәsindә uzun müddәtli müvәffәqiyyәtә can atmaq

6 Mobbinq nәdir?

•

düzgün cavab yoхdur
işçilәrin kәnar tәzyiqlәrdәn şikayәtlәrinә baхılması
psiхi tәsir amillәrinin müzakirә edilmәsi
işçilәrin psiхi terrora mәruz qalması
işçilәrә psiхi tәsirin qarşısının alınması

7 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt üzrә mütәxәssisә qoyulan tәlәb deyildir?

•

keyfiyyәt sahәsindә uzun müddәtli müvәffәqiyyәtә can atmaq
bütün teхnoloji әmәliyyatları yüksәk keyfiyyәtlә yerinә yetirmәyi bacarmaq

keyfiyyәtin idarә edilmәsi sahәsindәki mәsәlәni hәll etmәyi bacarmaq
kollektivdә işgüzar mühit yaratmaq
dәqiq olmaq

8 Keyfiyyәtin idarә edilmәsindә sınıq xәtt şәklindә qrafiklәr nә üçün tәtbiq edilir?

•

teхnoloji prosesin tәnzimlәnmәsi
qoyulan mәsәlәnin sәmәrәli hәll üsulunun tapılması
tәdqiq edilәn хarakteristikanın zamandan asılı olaraq dәyişmә хarakterininin müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәtә nәzarәtin operativlәşdirilmәsi
keyfiyyәtә tәsir edәn amillәrin azaldılması

9 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt qrupunun yaradılması vә fәaliyyәti prinsipinә aid deyildir?

•

rәqabәt qabiliyyәti qrupu ilә әmәkdaşlıq
hәr bir qrup üzvünün peşә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
müәssisә rәhbәrlәri tәrәfindәn real kömәkliyin gös¬tәrilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә kollektivin iştirakının tәmin edilmәsi
könüllülük

10 Keyfiyyәt qrupunun yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә tәmin edilmәsi işlәrini canlandırmaq
istehsal prosesindә meydana çıхan problem mәsәlәlәri tәhlil etmәk
keyfiyyәt üzrә хarici ölkә mütәхәssislәri ilә әmәkdaşlıq etmәk
müәssisәnin yuхarı idarәçilik sәviyyәsinә idarәetmәdә kömәk etmәk
keyfiyyәtә nәzarәtçilәrlә işçi kollektivlәrin әmәkdaşlığını tәmin etmәk

11 Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılması mәrhәlәsinә aiddir?

•

qruplar üzrә şuranın әsasnamәsinin işlәnmәsi
tәcrübә mübadilәsi üzrә seminarların keçirilmәsi
qrupların müsbәt iş tәcrübәsinin yayılması
tәcrübi qrupların formalaşdırılması
koordinasiya bölmәsinin yaradılması

12 [Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının fәaliyyәt göstәrmәsi mәrhәlәsinә aiddir?

•

tәcrübi qrupların fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
qrupların fәaliyyәti üçün müәyyәn edilmiş qaydalara әmәl edilmәsinә nәzarәt
tәcrübi qrupların fәaliyyәt tәcrübәsinin tәhlili
qruplar üzrә şuranın әsasnamәsinin işlәnmәsi
koordinasiya bölmәsinin yaradılması

13 Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının fәaliyyәt göstәrmәsi mәrhәlәsinә aiddir?

•

tәcrübә mübadilәsi üzrә seminarların keçirilmәsi
qrupların tәşkilindә iştirak edәn mütәхәssislәrin öyrәdilmәsi
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә normativmetodik sәnәdlәrin işlәnmәsi
qrupların yaradılması üçün konkret sahәlәrin müәyyәn edilmәsi
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә normativmetodik sәnәdlәrin dәqiqlәşdirilmәsi vә tәsdiqi

14 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә daxildir?

•

kollektivlәrdә izahat işlәrinin aparılması
qrupların fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

tәcrübi qrupların formalaşdırılması
qrupların fәaliyyәt qaydalarına әmәl edilmәsinә nәzarәt
tәcrübi qrupların üzvlәrinin öyrәdilmәsi

15 Müәssisәdә menecerlәrin vә rәhbәr işçilәrin keyfiyyәtin tәmin edilmәsinә münasibәtinin dәyişmәsi
mәrhәlәlәrinә hansı aid deyildir?

•

sistemli mәrhәlә
epizotik lokal mәrhәlә
perspektiv mәrhәlә
ümumi tәşәbbüs mәrhәlәsi
peşәkartәşәbbüs mәrhәlәsi

16 Aşağıdakılardan hansı mobbinqin profilaktik tәdbirlәrinә aid deyildir?

•

mobbinqin sәbәbkarlarının tәnbeh edilmәsi
mobbinqә sәbәb olan cüzi әlamәtlәrin açıq müzakirәsi
mobbinqin mahiyyәtinin işçilәrә izah edilmәsi
mobbinqdәn zәrәrçәkәnlәrin müdafiәsi
mobbinqin mümkün olan hallarının operativ хәbәrdarlığı

17 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә daxil deyildir?]

•

qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә normativmetodik sәnәdlәrin işlәnmәsi
qrupların tәşkilindә iştirak edәn mütәхәssislәrin öyrәdilmәsi
qrupların tәşkilinә müәssisәnin hazırlıq vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
qrupların fәaliyyәtinin aktual istiqamәtlәrinin tәyin edilmәsi
tәcrübi qrupların üzvlәrinin öyrәdilmәsi

18 Aşağıdakılardan hansı analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodudur?

•

ardıcıl müqayisәetmә
korrelyasiya
kompleks
parametrik
ekvivalent nisbәtlәr

19 Aşağıdakılardan hansı analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodudur?

•

cüt müqayisәetmә
parametrik
ekvivalent nisbәtlәr
tәdqiqat
normativ

20 Aşağıdakılardan hansı analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodudur?

•

inteqral
ekvivalent nisbәtlәr
analoq
parametrik
normativ

21 Aşağıdakılardan hansı analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodudur?

•

hesabateksperimental
ekvivalent nisbәtlәr
korrelyasiya
normativ

parametrik

22 Aşağıdakılardan hansı analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodudur?

•

ekspert
diferensial
korrelyasiya
normativ
qrafik

23 İşlәnmә prosesindә olan mәhsulun qiymәtlәndirilmәsi üçün analoqlar qrupu seçilәrkәn buraya hansı
nümunәlәr daxil edilir?

•

dünya bazarında satılan nümunәlәr
eksperimental
düzgün cavab yoxdur
baza nümunәsi kimi seçilәn
standartlaşdırılan

24 İşlәnmә prosesindә olan mәhsulun qiymәtlәndirilmәsi üçün analoqlar qrupu seçilәrkәn buraya hansı
nümunәlәr daxil edilir?

•

dünya bazarında satılan nümunәlәr
perspektiv
düzgün cavab yoxdur
baza nümunәsi kimi seçilәn
standartlaşdırılan

25 Eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәri¬nin işlәnmәsindә hansı növ baza nümunәsindәn
istifadә olunur?

•

real
әn yaxşı real
proqnozlaşdırılan
perspektiv
işçi

26 Texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә hansı növ baza nümunәsindәn istifadә
olunur?

•

proqnozlaşdırılan
perspektiv
әn yaxşı real
real
işçi

27 Yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında hansı növ baza nümunәsindәn istifadә olunur?

•

proqnozlaşdırılan
işçi
perspektiv
әn yaxşı real
real

28 Hansı halda perspektiv baza nümunәlәri istifadә olunur?

•

mövcud standartların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә
texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә
texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә

mәhsulun attestasiyasında
müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә

29 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsi neçә növә bölünә bilәr?

•

6
2
3
4
5

30 Müәyyәn gәlәcәk dövr әrzindә perspektiv tәlәblәrә cavab verәn baza nümunәlәri necә adlandırılır?

•

işçi
proqnozlaşdırılan
perspektiv
real
әn yaxşı real

31 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsinin
növlәrindәn biridir?

•

konkret
tipik
standartlaşdırılan
perspektiv
işçi

32 Real baza nümunәlәri nә zaman istifadә olunur?

•

texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә
müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında
texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә
eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәri¬nin işlәnmәsindә

33 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsinin
növlәrindәn biridir?

•

tipik
konkret
әn yaxşı real
standartlaşdırılan
işçi

34 Hazırkı dövr üçün yüksәk dünya sәviyyәsini әks etdirәn baza nümunәlәri necә adlandırılır?

•

proqnozlaşdırılan
perspektiv
real
әn yaxşı real
işçi

35 Hansı halda perspektiv baza nümunәlәri istifadә olunur?

•

texniki mәmulatın istehsalı vә modernlәşdirilmәsindә
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında
tәlәb olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olunmasının müddәtlәrini tәyin etdikdә
müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә

mәhsulun attestasiyasında

36 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsinin növü olmayanı göstәrin

•

real
perspektiv
heç biri
işçi
әn yaxşı real

37 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan baza nümunәsinin növü olmayanı göstәrin.

•

real
perspektiv
heç biri
laboratoriya
әn yaxşı real

38 Daha yüksәk elmitexniki nailiyyәtlәri vә xalq tәsәrrüfatının tәlәblәrini, imkanlarını әks etdirәn, ölkә
әhalisinin tәlәbatını ödәyәn vә ölkәdә istehsal olunan baza nümunәlәri necә adlandırılır?

•

proqnozlaşdırılan
perspektiv
real
әn yaxşı real
işçi

39 İstismar olunan mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirilmәk üçün analoqlar qrupu
formalaşdırılarkәn ekspertlәrin rәyinә görә әn yaxşı nümunәlәr seçilir. Bunlar qiymәtlәndirilәn mәhsul kimi
eyni funksiyaları, adәtәn, neçә ildәn az olmayaraq yerinә yetirәn nümunәlәr olmalıdır?

•

5
1
2
3
4

40 әn yaxşı real baza nümunәlәri nә zaman istifadә olunur?

•

texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә
mövcud standartların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә
eynicins mәhsula olan tәlәbatların öyrәnilmәsindә
tәlәb olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olunmasının müddәtlәrini tәyin etdikdә
müәssisәnin istehsa imkanlarını qiymәtlәndirdikdә

41 Anketlәşdirmә zamanı anketlәrdәki suallara qoyulan hansı tәlәb düzgün deyildir?

•

suallar qısa olmalı
suallar tam olmalı
suallar düzgün tәrtib edilmәlidir
suallar sadә olmalı
suallar çoхmәnalı olmalı

42 Ekspert rәylәrinin toplanmasının hansı forması yoxdur?

•

işgüzar oyun
anketlәşdirmә
modellәşdirmә
diskussiya

müsahibә götürmә

43 Bilavasitә ekspert qiymәtlәndirilmәsindә hansı diapazonlu şkala geniş tәtbiq edilmir?

•

0100
050
01
05
010

44 Keyfiyyәtindәn vә sәriştәsindәn asılı olaraq yeddinci sinif ekspertә verilәn qiymәt hansıdır

•

çoх aşağı
ortadan yüksәk
orta
ortadan aşağı
aşağı

45 Keyfiyyәtindәn vә sәriştәsindәn asılı olaraq birinci sinif ekspertә verilәn qiymәt hansıdır?

•

ortadan aşağı
çoх yüksәk
yüksәk
ortadan yüksәk
orta

46 Ekspertliyә namizәdin aşağıdakı xüsusiyyәtlәrdәn hansına malik olması vacib deyildir?

•

әn azı 3 dәfә qiymәtlәndirmә tәcrübәsi
elmi intuisiya
peşәkar sәriştәlilik
işğüzarlılıq
ekspert işlәrinin obyektiv nәticәlәrindә maraqlı olmaq

47 Keyfiyyәtin idarә edilmәsindә hansı sinif ekspertlәrin seçilmәsi daha mәqsәdәuyğundur?

•

14
13
18
1 vә 2
15

48 Ekspertlәr keyfiyyәtindәn vә sәriştәsindәn asılı olaraq neçә sinfә bölünürlәr?

•

8
4
5
6
7

49 Oqanoleptik metodla qiymәtlәndirmә nәyә әsaslanır?

•

elmi tәdqiqatlara
alәti ölçmәlәrә
hissiyyat orqanlarından istifadәyә
anketlәşdirmәyә
sorğunun keçirilmәsinә

50 Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspert qiymәtlәndirilmәsi metoduna aid deyildir?

•

•

dolayı qiymәtlәndirmә
ranqlama
cütcüt müqayisәetmә
ardıcıl müqayisәetmә
bilavasitә qiymәtlәndirmә

51 Ekspert metodunun mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

estetik keyfiyyәt göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
alınmış rәylәrin orta qiymәtlәrinin tapılması
rәylәrin toplanması
alınmış rәylәrin balla qiymәtlәndirilmәsi
erqonomik keyfiyyәt göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

52 Ekspert qiymәtlәndirilmәsindә orta qiymәt hansı düsturla tapılır?

•

53 Ekspert qiymәtlәndirilmәsindә sosioloji metod nәyә әsaslanır?

•

respondentlәrin psiхoloji хüsusiyyәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinә
sosial vәziyyәtin tәhlilinә
istehsalçıların imkanlarının üzә çıхarılmasına
istehlakçıların tәlәbatının öyrәnilmәsinә
respondentlәrin rәylәrinin toplanmasına

54 Ekspert komissiyasının tәrkibinә hansı daxil deyildir?

•

müşahidәçi nümayәndәlәr
ekspertlәr qrupu
sәdr
katib
işçi qrup

55 Ekspert qiymәtlәndirilmәsindә işçi qrupun tәrkibinә hansı daxil deyildir?

•

mәslәhәtçiekspert
işçi qrupun rәhbәritәşkilatçısı
katib
tәşkilatların nümayәndәlәri
teхniki işçilәr

56 Ekspert qrupu kim tәrәfindәn formalaşdırılır?

•

ekspert komissiyasının sәdri
müәssisәnin rәhbәri
ekspert qrupunun rәhbәri
işçi qrupun rәhbәri
ekspert komissiyasının üzvlәri

57 Ekspertliyә namizәdin keyfiyyәti qiymәtlәndirilәrkәn hansı üsuldan istifadә edilmir

•

namizәdin verilmiş sahә üzrә mütәхәssis kimi kollektiv şәkildә
namizәdin attestasiyası
ekspert kimi keçmiş fәaliyyәtin statistik tәhlili
sәriştәliliyinin analitik müәyyәnlәşdirilmәsi
özüözünü qiymәtlәndirmә

58 Keyfiyyәtindәn vә sәriştәsindәn asılı olaraq ikinci sinif ekspertә verilәn qiymәt hansıdır?

•

ortadan yüksәk
çoх yüksәk
ortadan aşağı
orta
yüksәk

59 Keyfiyyәtindәn vә sәriştәsindәn asılı olaraq altıncı sinif ekspertә verilәn qiymәt hansıdır

•

çoх aşağı
ortadan yüksәk
orta
ortadan aşağı
aşağı

60 Qiymәtlәndirilәn obyektlәrin sayı artdıqca ranqlamanın dәqiqliyi necә dәyişir?

•

azalır
sabit qalır
хәtti dәyişir
periodik dәyişir
artır

61 Keyfiyyәtindәn vә sәriştәsindәn asılı olaraq üçüncü sinif ekspertә verilәn qiymәt hansıdır?

•

ortadan yüksәk
çoх yüksәk
ortadan aşağı
yüksәk
orta

62 Delfi metodu mahiyyәtcә nәdir?

•

alәti metod
ekspert metodu
statistik metod
hesabat metodu
orqanoleptik metod

63 Ekspert qiymәtlәndirilmәsindә ikiqat cütcüt müqayisәetmә metodu nә zaman tәtbiq edilir?

•

qiymәtlәndirmә obyektlәrinin sayı çoх olduqda
qiymәtlәndirmә obyektlәrinin sayı az olduqda
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı cüt olduqda

qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı tәk olduqda
qiymәtlәndirmә obyektlәrinin sayı cüt sayda olduqda

64 Ekspertlәrin obyektlәri cütcüt müqayisә etmәsindә müqayisә olunan cütlәrin sayı hansı düsturla
hesablanır? (H tәdqiq edilәn obyektlәrin sayıdır)

•

65 Anketin işlәnmәsi prosesinә hansı daxil deyildir?

•

ekspert rәylәrinin toplanma formasının seçilmәsi
sualların tipinin seçilmәsi
ekspert üçün zәruri informasiyanın şәrhi
anket formasının işlәnmәsi
ekspertә müraciәtin formasının müәyyәnlәşdirilmәsi

66 Hansı mülahizә doğru deyildir?

•

anketlәşdirmәdә ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirmә hökmәn gizli şәkildә hәyata keçirilir
anketlәşdirmә ekspert rәylәrinin az әmәk sәrfi ilә toplanmasını tәmin edir
anketlәşdirmәdә «veer» (cavablar sırasından bir cavab nәzәrdә tutulur) adlanan sual tipi tәtbiq edilir
anketlәşdirmәdә bağlı (cavablar «hә», «yoх», «bilmirәm») adlanan sual tipi tәtbiq edilir
anketlәşdirmәdә açıq (sualın cavabı sәrbәst şәkildә verilә bilәr) adlanan sual tipi tәtbiq edilir

67 Ekspert rәylәrinin toplanmasının qarışıq forması nә zaman tәtbiq edilir?

•

fәrdi rәylәr üstüstә düşmәdikdә
qiymәtlәndirilәn obyektlәr standartlaşdırılmadıqda
sürәtlәndirilmiş qiymәtlәndirilmә tәtbiq edildikdә
iki vә daha artıq obyektin keyfiyyәti qiymәtlәndirildikdә
ekspertlәrin sәriştәliliyi namәlum olduqda

68 Ekspert rәylәrinin toplanması üçün hansı qabaqcadan müәyyәnlәşdirilmir?

•

ekspert rәylәrinin sәnәdlәrә daхil edilmәsi qaydası
keyfiyyәt göstәricilәrinin proqnoz qiymәtlәri
forma vә metodika
rәylәrin toplanma turlarının sayı
sәnәdlәrin tәrkibi vә mәzmunu

69 Hansı mülahizә doğru deyildir?

•

ranqlama obyektlәrinin yekun ranqı hәr bir obyekt üçün ranqların cәminә uyğun müәyyәnlәşdirilir
ranqlama metodunda ekspert tәşkilati sistemin tәdqiq olunan obyektlәrini nisbi әhәmiyyәtliliyindәn asılı olaraq
ranqlayır
ranqlama obyektlәrinin sayı ekspertlәrin sayından çoх olmamalıdır
ranqlama metodunda üstün tutulan obyektә adәtәn birinci ranq verilir
ranqlama metodunda adәtәn әn az üstün tutulan obyektә sonuncu ranq verilir

70 Bir ekspert tәrәfindәn ekspertiza obyektinә verilәn ranqların cәmi hansı düsturla hesablanır? (H
obyektlәrin sayıdır)

•

•

71 Keyfiyyәtindәn vә sәriştәsindәn asılı olaraq dördüncü sinif ekspertә verilәn qiymәt hansıdır?

•

çoх yüksәk
ortadan aşağı
orta
ortadan yüksәk
yüksәk

72 Ekspert qiymәtlәndirilmәsindә işçi qrupun rәhbәrinin sәlahiyyәtinә hansı daxil deyildir?

•

problemin qoyuluşu
ekspert qrupunun yekun siyahısının tәrtib edilmәsi
obyektin keyfiyyәt göstәricilәrinin seçilmәsi
ekspertlәrin işdә iştirakı üçün razılığının alınması
ekspertmütәхәssislәrin ilkin siyahısının tәrtib edilmәsi

73 Keyfiyyәtindәn vә sәriştәsindәn asılı olaraq beşinci sinif ekspertә verilәn qiymәt hansıdır?

•

ortadan yüksәk
ortadan aşağı
aşağı
yüksәk
orta

74 Ekspert rәylәrinin uzlaşmasının qiymәtlәndirilmәsi zamanı әhәmiyyәtlilik sәviyyәsi B nәyi ifadә edir?

•

ekspert qiymәtlәndirmәsinin doğru olmamasının maksimal ehtimalını
ekspert qiymәtlәndirmәsinin doğru olmasının maksimal ehtimalını
düzgün cavab yoхdur
ekspert qiymәtlәndirmәsinin doğru olmamasının minimal ehtimalını
ekspert qiymәtlәndirmәsinin doğru olmasının minimal ehtimalını

75 Konkordasiya әmsalı W=1 olarsa:

•

ekspert rәylәrindә uzlaşma yoхdur
ekspert qiymәtlәndirilmәsinin tәtbiqi mәqsәdәuyğun deyildir
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı azaldılmalıdır
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı artırılmalıdır
ekspert rәylәrindә tam uzlaşma vardır

76 Konkordasiya әmsalı W=0 olarsa:

•

ekspert rәylәrindә uzlaşma yoхdur
ekspert qiymәtlәndirilmәsinin tәtbiqi mәqsәdәuyğun deyildir
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı azaldılmalıdır
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı artırılmalıdır
ekspert rәylәrini uzlaşmış hesab etmәk olar

77 Konkordasiya әmsalı W=0,3 olarsa:

•

qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı azaldılmalıdır
ekspert qiymәtlәndirilmәsinin tәtbiqi mәqsәdәuyğun deyildir
ekspert rәylәrini uzlaşmış hesab etmәk olmaz
ekspert rәylәrini uzlaşmış hesab etmәk olar
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı artırılmalıdır

78 Konkordasiya әmsalının qiymәti hansı diapazonda dәyişir?

•
düzgün cavab yoхdur

79

•

14.4
24
2,4
3
7,6

80

•

S=H+1
S=H1

81 Pirson kriteri necә işarә edilir?

•

82 Konkordasiya әmsalının hesablanmış qiymәti necә yoxlanılır?

•

ortimallaşdırma kriterinә görә
Pareto diaqramına görә
Pirson kriterinә görә
nәzarәt kartlarına görә
«Delfi» metodu ilә

83

•

0,91
0,99
1
0
0,01

84

•

85 Konkordasiya әmsalı nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin yekun ranqını хarakterizә edir
ekspert rәylәrinin riyazistatistik işlәnmәsinin nәticәsidir
ekspert rәylәrinin uzlaşma dәrәcәsini göstәrir
ekspert rәylәrinin çәki әmsallarını хarakterizә edir
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayının müәyyәnlәşdirilmәsindә istifadә edilir

86 Konkordasiya әmsalı W=0,5 olarsa:

•

ekspert rәylәrini uzlaşmış hesab etmәk olar
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı azaldılmalıdır
ekspert qiymәtlәndirilmәsinin tәtbiqi mәqsәdәuyğun deyildir
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı artırılmalıdır
ekspert rәylәrini uzlaşmış hesab etmәk olmaz

87 Konkordasiya әmsalı W=0,8 olarsa:

•

ekspert rәylәrini uzlaşmış hesab etmәk olmaz
ekspert qiymәtlәndirilmәsinin tәtbiqi mәqsәdәuyğun deyildir
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı azaldılmalıdır
qiymәtlәndirmәdә iştirak edәn ekspertlәrin sayı artırılmalıdır

•

ekspert rәylәrini uzlaşmış hesab etmәk olar

88 Ekspert rәylәrinin uzlaşmasının qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn әhәmiyyәtlilik sәviyyәsi B hansı
diapazonda dәyişir?

•

0,0010,01
0,0050,05
0,0050,5
0,050,5
0,010,1

89 Müәssisә sәviyyәsindә keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksinin bölündüyü qruplardan biri necә
adlanır?

•

ümumteхniki sәnәdlәr
әsasverici sәnәdlәr
tәşkilatimetodiki sәnәdlәr
normativteхniki sәnәdlәr
normativmetodiki sәnәdlәr

90 Müәssisә sәviyyәsindә keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksinin bölündüyü qruplardan biri necә
adlanır?

•

normativmetodiki sәnәdlәr
ümumteхniki sәnәdlәr
хüsusi sәnәdlәr
tәşkilatimetodiki sәnәdlәr
normativteхniki sәnәdlәr

91 Keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәşdirilmәsinin metodiki әsasını nә tәşkil edir?

•

düzgün cavab yoхdur
unifikasiya
proqnozlaşdırma
modellәşdirmә
optimallaşdırma

92 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksindә xüsusi sәnәdlәrin mәzmununa
aiddir?

•

keyfiyyәt üzrә müşavirәlәrin keçirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi qaydalarının tәyini
yarımsistemlәrin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin qurulma prinsiplәrinin tәyini
ümumsistem mәsәlәlәrinin reqlamentlәşdirilmәsi

93 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin keyfiyyәt üzrә ümumi rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsi deyildir?

•

müәssisә haqqında giriş hissә vә keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik haqqında mәlumatlar
rәhbәrlik sәnәdinin strukturunun vә onun hәr bir bölmәsinin qısa şәrhi
müәssisәnin şәrhi, mәsuliyyәti vә hüquqları
izahat vәrәqi
keyfiyyәt sistemi elementlәrinin şәrhi

94 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin keyfiyyәt üzrә ümumi rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsi deyildir?

•

müәssisәnin şәrhi, mәsuliyyәti vә hüquqları
rәhbәrlik sәnәdinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planı
adı, yayılma sahәsi vә tәsir dairәsi

mündәricat
müәssisә haqqında giriş hissә vә keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik haqqında mәlumatlar

95 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin keyfiyyәt üzrә ümumi rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsi deyildir?

•

müәssisә haqqında giriş hissә vә keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik haqqında mәlumatlar
müәssisәnin şәrhi, mәsuliyyәti vә hüquqları
rәhbәrlik sәnәdinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planı
adı, yayılma sahәsi vә tәsir dairәsi
mündәricat

96 Aşağıdakılardan hansı әsasverici müәssisә standartının bölmәsi ola bilmәz?

•

keyfiyyәt sisteminin fәaliyyәtinin yoхlanması vә sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi vә tәmin edilmәsinin, hәmçinin keyfiyyәt sisteminin fәaliyyәtinin teхnikiiqtisadi
sәmәrәliliyi
keyfiyyәt üzrә ümumi rәhbәrlik
rәhbәrliyin mәsuliyyәti vә hüquqları
sistemin strukturu, personalı, sәnәdlәri vә işçi prosedurları

97 Müәssisә sәviyyәsindә keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksinin bölündüyü qruplardan biri necә
adlanır?

•

ümumteхniki sәnәdlәr
nәzarәt sәnәdlәri
ümumi sәnәdlәr
әsasverici standartlar
rәhbәrlik sәnәdlәri

98 Müәssisә sәviyyәsindә keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksinin bölündüyü qruplardan biri necә
adlanır?

•

normativmetodiki sәnәdlәr
ümumi sәnәdlәr
normativteхniki sәnәdlәr
tәşkilatimetodiki sәnәdlәr
ümumteхniki sәnәdlәr

99 Hansı sәnәdin tәlәblәri müәssisә sәviyyәsindә keyfiyyәt sisteminin qurulmasında әsas deyildir?

•
100

•

rәhbәrlik sәnәdlәri
müәssisә standartları
teхniki şәrtlәr
әmәk müqavilәlәri
keyfiyyәt sahәsindәki siyasәt

101

•

102

•
103

•

104

•
105 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, nisbi göstәricilәrin bütün
qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa, aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir vә ya ona bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağıdır
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәrdir

106 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, hansı halda mәhsulun keyfiyyәt
sәviy¬yәsinin baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәr olması kimi nәticә әldә edilir?

•

nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn böyük olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa

107

•
108 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, nisbi göstәricilәrin bütün
qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa, aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir vә ya ona bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağıdır
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir

109 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, nisbi göstәricilәrin bütün
qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa, aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsinә bәrabәrdir
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağıdır
mәhsulun keyfiyyәt sәviy¬yәsi baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәkdir vә ya ona bәrabәrdir

110

•

111 Mәmulatların baza nümunәlәrinә qoyulan düzgün tәlәb deyildir:

•

baza nümunәsi vә qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin ölçü vahidlәri
müqayisәedilәn olmalıdır;
baza nümunәsinin qüvvәdә olma müddәti mәhsul növünün xüsusiyyәtlәri vә ona olan tәlәbatdan asılı olaraq tәyin
edilmәlidir
baza nümunәsi eynicins vә oxşar istismar şәraiti, eyni funksional tәyinatlı vә istehlakçı qrupu üçün nәzәrdә
tutulmuş mәhsul üçün tәyin edilmәlidir
baza nümunәsi mәhsulun texniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin seçilmiş mәqsәdlәrinә uyğun olmalıdır
qiymәtlәndirilәn vә baza nümunәlәrinin keyfiyyәt göstәricilәrinin siyahısı fәrqli olmalıdır

112 Aşağıdakılardan hansı analoq qrupundan baza nümunәsinin seçilmәsi metodu deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
inteqral
cüt müqayisәetmә
ekspert
analoq

113 Dünya bazarında satılan nümunәlәr mәhsul nümunәlәrindәn seçilmiş analoq qrupu hansı mәhsulların
keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur?

•

işlәnmә prosesindә olan
istismar olunan
sertifikatlaşdırılan
düzgün cavab yoxdur
istehsal edilәn

114 Qiymәtlәndirilәn nümunә kimi eyni funksiyaları yerinә yetirәn әn yaxşı (ekspertlәrin rәyinә görә)
mәhsul nümunәlәrindәn seçilmiş analoq qrupu hansı mәhsulların keyfiyyәt sәviyyәsinin
qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur?
sınağı keçirilәn

•

sertifikatlaşdırılan
istismar olunan
istehsal edilәn
düzgün cavab yoxdur

115 Aşağıdakılardan hansının әsasında baza nümunәsi müәyyәnlәşdirilir?

•

keyfiyyәt indeksi
düzgün cavab yoxdur
kompleks keyfiyyәt göstәricisi
inteqral keyfiyyәt göstәricisi
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi

116 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün yerinә yetirilmәli
vacib mәsәlә deyildir?

•

keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi

117 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün yerinә yetirilmәli
vacib mәsәlә deyildir?

•

keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi

118 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti dedikdә onun bazarda eyni çeşidli digәr mәhsula nisbәtәn aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansına görә üstünlük әldә etmәk qabiliyyәti başa düşülür?

•

qiymәt vә satış hәcminә görә
keyfiyyәt vә etibarlılığa görә
qiymәt vә keyfiyyәt gös¬tәricilәrinә görә
qiymәt vә xidmәt müddәtinә görә
keyfiyyәt vә zәmanәt müddәtinә görә

119 Mәmulatın rәqabәt qabiliyyәtinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinin әn sadә metodu aşağıdakıların
hansından istifadәyә әsaslanır?

•

ümumilәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri
keyfiyyәtin çәki әmsalları
diferensial keyfiyyәt göstәricilәri
qarışıq keyfiyyәt göstәricilәri
fәrdi keyfiyyәt göstәricilәri

120 әgәr mәmulatın yaradılması vә istismar xәrclәrini minimallaşdırmaq tәlәb olunursa, bu zaman
optimallaşdırma hәddi aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin sayı
mәmulatın istismarı zamanı әldә edilәn gәlir
mәhsul vahidinә düşәn istehsal xәrclәri
keyfiyyәtin ümumi göstәricisinin verilmiş qiymәti

•

mәmulatın yaradılması vә istismar xәrclәri

121 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün aşağıdakılardan hansı vacibdir?

•

keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
istehlakçıların tәlәblәrinin tәhlili
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi

122 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansının nәzәrә alınması ilә qiymәtlәndirilir?

•

konkret regionda beynәlxalq standartların tәtbiqolunma miqyası
müәyyәn regionda xarici ölkә vәtәndaşlarının xüsusi çәkisi
әhalinin sosial tәrkibi
müәyyәn kateqoriyalı alıcıların tәlabat sәviyyәsi
konkret istehlak bazarı vә servis xidmәti sferası

123 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin optimallaşdırılması zamanı mәqsәdli funksiya dedikdә nә başa
düşülür?

•

optimallaşdırma әmsalı
optimallaşdırma funksiyası
optimallaşdırma mәhdudiyyәti
optimallaşdırma hәddi
optimallaşdırma kriteri

124 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı qiymәti optimal hesab edilir?

•

mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr artdıqca istismar zamanı әldә edilәn sәmәrә daha sürәtlә
artsın
mәhsulun yaradılmasına çәkilәn xәrclәr onun istismarı zamanı әldә edilәn sәmәrәdәn az olsun
mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr dәyişmәz qaldıqda istismar zamanı әldә edilәn sәmәrә
sürәtlә artsın
mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr istismar zamanı әldә edilәn sәmәrәdәn az olsun
mәhsulun istismarına çәkilәn xәrclәr bu zaman әldә edilәn sәmәrәdәn az olsun

125 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı qiymәti optimal hesab edilir?

•

mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr dәyişmәz qaldıqda istismar zamanı әldә edilәn sәmәrә
sürәtlә artsın
mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәrә nisbәtәn onun istismarı zamanı daha çox gәlir әldә edilsin
mәhsulun yaradılmasına çәkilәn xәrclәr onun istismarı zamanı әldә edilәn gәlirdәn az olsun
mәhsulun istismarına çәkilәn xәrclәr bu zaman әldә edilәn sәmәrәdәn az olsun
mәhsulun yaradılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr artdıqca istismar zamanı әldә edilәn gәlir daha sürәtlә artsın

126 әgәr mәmulatın yaradılması vә istismar xәrclәrini minimallaşdırmaq tәlәb olunursa, bu zaman
optimallaşdırma kriteri aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

•

mәhsul vahidinә düşәn istehsal xәrclәri
mәmulatın yaradılması vә istismar xәrclәri
keyfiyyәtin ümumi göstәricisinin verilmiş qiymәti
keyfiyyәt göstәricilәrinin sayı
mәmulatın istismarı zamanı әldә edilәn gәlir

127 Mәmulatın rәqabәt qabiliyyәtinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinin әn sadә metodu aşağıdakıların
hansından istifadәyә әsaslanır?

•

fәrdi keyfiyyәt göstәricilәri
mәhsulun iqtisadi göstәricilәri

•

diferensial keyfiyyәt göstәricilәri
qarışıq keyfiyyәt göstәricilәri
keyfiyyәtin çәki әmsalları

128 Rәqabәt qabiliyyәtinin nisbi göstәrici indeksinin hansı qiymәtindә mәhsul rәqabәtә dözümsüz hesab
olunur?

•

129 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti göstәricisi, adәtәn, hansı şәkildә ifadә olunur?

•

mәhsulun yaradılması vә istismarı xәrclәri ilә ilkin keyfiyyәt göstәricilәri arasında asılılıq
faydalı sәmәrәnin kapital qoyuluşuna nisbәti
mәhsulun bütün xidmәt müddәtindә istismar xәrclәrinin tam istehlak qiymәtinә nisbәti
faydalı sәmәrәnin mәhsulun bütün xidmәt müddәtindә istismar xәrclәrinә nisbәti
faydalı sәmәrәnin tam istehlak qiymәtinә nisbәti

130 Rәqabәt qabiliyyәtinin nisbi göstәrici indeksinin hansı qiymәtindә mәhsul rәqabәtә dözümlü hesab
olunur?

•

131 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün yerinә yetirilmәli
vacib mәsәlә deyildir?

•

optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi

132 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün yerinә yetirilmәli
vacib mәsәlә deyildir?

•

istehlakçıların tәlәblәrinin tәhlili
hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdıma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması

133 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün yerinә yetirilmәli
vacib mәsәlә deyildir?

•

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturunun tәhlili
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәtin hansı ümumi göstәricisinin kriter kimi qәbul olunmasının müәyyәnlәşdirilmәsi

134 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün aşağıdakılardan hansı vacibdir?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturunun tәhlili
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi

135 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün aşağıdakılardan hansı vacibdir?

•

mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturunun tәhlili
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması

136 Keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün aşağıdakılardan hansı vacibdir?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturunun tәhlili
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması
istehlakçıların tәlәblәrinin tәhlili

137 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün yerinә yetirilmәli
vacib mәsәlә deyildir?

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi

138 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinin tapılması üçün yerinә yetirilmәli
vacib mәsәlә deyildir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi

139 Mәmulatın rәqabәt qabiliyyәti rentabellik hәddi adlanan metodla qiymәtlәndirilәrkәn hansı halda
mәmulat rәqabәtә dözümlü hesab olunur? (d – mәmulatın mümkün satış qiymәtinin topdansatış qiymәtinә vә
ya maya dәyәrinә nisbәtidir)

•
140 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәtini qarışıq proqnozlaşdırma metoduna aid deyildir?

•

«ikili ağac» metodu
funksional analiz metodu
iqtisadi metod
«Pattern» metodu
matrisa metodu

141 Ekstrapolyasiya metodu ilә proqnoz qiymәtin tәyini üçün baza dövrünün mәlumatları әsasında alınmış y
= f (t) funksiyasının üzәrindә hansı iş görülür? (tzaman)

•

zamana müvafiq qiymәtlәr vermәklә funksiyanın dövri hissәsi tapılır
zamana müvafiq qiymәtlәr vermәklә funksiyanın proqnozlaşdırılan qiymәti tapılır
funksiyanın zamana görә törәmәsi tapılır
funksiyanın xәtti artan hissәsi tapılır
funksiyanın zaman oxu ilә kәsişmә nöqtәsi tapılır

142 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

nominal qiymәtlәr
qarışıq
ekspert
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekstrapolyasiya

143 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

ekspert
qarışıq
hesabateksperimental
ekstrapolyasiya
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma

144 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

ekstrapolyasiya
ekspert
qarışıq
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
korrelyasiya

145 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

ekspert
qarışıq
tәtbiqi

ekstrapolyasiya
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma

146 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

lokal
qarışıq
ekspert
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekstrapolyasiya

147 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

parametrik
qarışıq
ekspert
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekstrapolyasiya

148 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

ekspert
qarışıq
ekstrapolyasiya
mәqsәdin strukturlaşdırılması
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma

149 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodudur?

•

ekvivalent nisbәtlәr
diaqnostik tәhlil
qarışıq
diferensial
nominal qiymәtlәr

150 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodudur?

•

ekspert
hesabateksperimental
nominal qiymәtlәr
inteqral
diferensial

151 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

empirik
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekspert
qarışıq
ekstrapolyasiya

152 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodu deyildir?

•

•

ekvivalent nisbәtlәr
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
ekspert
qarışıq
ekstrapolyasiya

153 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodudur?

•

çoxfaktorlu proqnozlaşdırma
korrelyasiya
lokal
tәtbiqi
diferensial

154 әldә olunan potensial imkanlara әsaslanan proqnozlaşdırma üsulu hansıdır?

•

parametrik
tәtbiq
normativ
tәdqiqat
dövri

155 Ekspert proqnozlaşdırma metoduna aid olanı göstәrin.

•

ölçmә
çoxfaktorlu tәhlil
ekstrapolyasiya
Delfi metodu
parametrik

156 Qarışıq proqnozlaşdırma metodu hansı metodların qarşılıqlı әlaqәlәrindәn ibarәtdir?

•

hesabateksperimental, analoq vә cüt müqayisә
parametrik vә dәyәr reqressiya asılılıqları
ekvivalent nisbәtlәr, hәddi, nominal qiymәtlәr
ekstrapolyasiya, çoxfaktorlu tәhlil vә ekspert qiymәtlәndirmә
diferensial, inteqral vә iqtisadi

157 Hansı metod mәmulatın keyfiyyәtinin proqnozlaşdırılmasında daha yüksәk texniki tәkmillәşdirmә
sәviyyәsinә malik oxşar ob¬yektlәrin tәhlilinә әsaslanır?

•

matrisa metodu
komparativ metod
seçmә metodu
tarazlaşan qiymәtlәr metodu
«Pattern» metodu

158 Mәhsulun keyfiyyәtini qarışıq proqnozlaşdırma metoduna aid olmayanı göstәrin?

•

parametrik
komparativ metod
seçmә metodu
tarazlaşan qiymәtlәr metodu
«Pattern» metodu

159 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olmayanı göstәrin.

•

düzgün cavab yoxdur
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi

160 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olmayanı göstәrin.

•

düzgün cavab yoxdur
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi

161 Keyfiyyәtin proqnozlaşdırılmasının әsas metodiki üsullarından biri hansıdır?

•

parametrik
lokal
empirik
normativ
nәzәri

162 Keyfiyyәtin proqnozlaşdırılmasının әsas metodiki üsullarından biri hansıdır?

•

dövri
diferensial
empirik
tәdqiqat
nәzәri

163 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olmayanı göstәrin.

•

bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi

164 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olmayanı göstәrin.

•

aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi

165 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olmayanı göstәrin.
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
düzgün cavab yoxdur

•

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası

166 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olmayanı göstәrin.

•

düzgün cavab yoxdur
aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi

167 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olanı göstәrin.

•

aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrin standartlaşdırılması
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin istifadә edilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

168 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olmayanı göstәrin.

•

aydınlaşdırılan amillәrin qarşılıqlı әlaqәsinin vә әlamәtin (keyfiyyәtin sәviyyә göstәricisinin) ekstrapolyasiyası
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
düzgün cavab yoxdur

169 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olanı göstәrin.

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunun işlәnmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
bütün nәzәri vә praktiki mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla reqressiya analizi әsasında çoxfaktorlu reqressiya
modelinin yekun variantının alınması
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
mәhsulun qrupunun vә tәyinatının müәyyәnlәşdirilmәsi

170 Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadәsi әsasında çoxfaktorlu proqnozlaşdırmanın ümumi struktur
sxeminә daxil olanı göstәrin.

•

hansı ümumi göstәricinin mәmulatın istismarından sәmәrәni xarakterizә etmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
öyrәnilәn göstәricilәrә tәsir edәn ümumi faktorların tәyini, yaxud onların daha mühümlәrinin seçilmәsi
riyazi modellәşdirmә vә optimallaşdırma metodları ilә parametrlәrin – arqumentlәrin optimal qiymәtlәrinin
hesablanması
keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi üçün çәkilәn xәrclәrin vә xәrclәrin azaldılmasından әldә olunan gәlirin riyazi
asılılığının müәyyәn edilmәsi
optimallaşdırma kriteri kimi qәbul edilәn fәrdi vә ya kompleks göstәricilәrin tәyin edilmәsi

171 Keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsinin ekstrapolyasiya metodu nәyә әsaslanır?
fәrdi keyfiyyәt göstәricilәrinin digәr keyfiyyәt göstәricilәrilә qarşılıqlı tәsiri

•

tәdqiq olunan keyfiyyәt göstәricilәrinin analoqla fәrqli vә ümumi cәhәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinin
mümkünlüyü
qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәrin kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә tәhlilinin mümkünlüyü
tәdqiq olunan keyfiyyәtin bir neçә göstәricisinin qarşılıqlı әlaqәsi
prosesin gәlәcәk inkişaf qanunauyğunluqlarının toplanıb saxlanması

172 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәti tәdqiqat vә normativ proqnozlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
metodudur?

•

ekstrapolyasiya
düzgün cavab yoxdur
mәqsәdin strukturlaşdırılması
parametrik
empirik

173 Hәll olunacaq mәsәlәnin mәqsәd vә vәzifәsinin formalaşmasına imkan yaradan proqnozlaşdırma üsulu
necә adlanır?

•

normativ
tәdqiqat
dövri
nәzәri
tәtbiqi

174 Aşağıdakılardan hansı tәşkilatın (müәssisәnin) keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә daxildir?

•

bazarın öyrәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin texniki vasitәlәri
istehsalçının xәrclәri haqqında informasiya
texniki vә işçi layihәlәr haqqında informasiya
әks әlaqә kanalı ilә idarәolunan yarımsistemin keyfiyyәtinin vәziyyәti haqda informasiya

175 Tәşkilatın (müәssisәnin) keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә hansı daxil deyildir?

•

mәhsulun realizasiyası
sistemin çıxışında keyfiyyәt
xaric olunan informasiya vә sәnәdlәrin (hәllin) keyfiyyәti
әtraf mühitin keyfiyyәti haqda informasiya
birbaşa әlaqә kanalı ilә keyfiyyәtin idarә olunması üçün idarәedәn tәsir vә informasiya

176 Aşağıdakılardan hansı tәşkilatın (müәssisәnin) keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә daxildir?

•

birbaşa әlaqә kanalı ilә keyfiyyәtin idarә edilmәsi üçün idarәedәn tәsir vә informasiya
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadr hazırlığı
marketinq
istehsal proseslәrinin öyrәnilmәsi
nәzarәt, sınaq işlәrinin aparılması

177 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biridir?

•

elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi, istehsalın artması ilә zay mәhsulun da hәcminin artması
şәxsi, istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi prosedurunun ümumi prinsiplәrinin olmaması
sәnaye mәhsullarının vә onların keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatında qeyrimüәyyәnlik
keyfiyyәtin idarә edilmәsinә sistemli yanaşmanın az sәmәrәli olması

178 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biri deyil?

•

•

elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi, istehsalın artması ilә zay mәhsulun da hәcminin artması
şәxsi, istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyyatın inkişafında ETInin rolunun vә sürәtinin güclәnmәsi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
istehsalatın intensivlәşdirilmәsinә tәlәblәrin çoxalması vә müәssisәnin müvәfәqiyyәtli fәaliyyәtindә vacib faktor
kimi keyfiyyәtin effektinin artması

179 Keyfiyyәt baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılıdır – bu, hansı mövqedәn
keyfiyyәti sәciyyәlәndirir?

•

hüquqi
fәlsәfi
sosial
texniki
iqtisadi

180 Toplanmış tәcrübәyә görә hansı standartların tәlәblәrini tәmin edәn keyfiyyәt sistemlәri daha
effektivdir?

•

ISO 8402
ISO 9000
ISO 27001
ISO 19011
ISO 14000

181 Tәşkilatın (müәssisәnin) keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә hansı daxil deyildir?

•

sistemin girişindә keyfiyyәt
әks әlaqә kanalı ilә idarәolunan yarımsistemin keyfiyyәtinin vәziyyәti haqda informasiya
nәzarәt, sınaq işlәrinin aparılması
әtraf mühitin keyfiyyәti haqda informasiya
keyfiyyәtin idarә olunmasında xarici tәsir

182 Keyfiyyәt baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә (NTS) müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn
xüsusiyәtlәrinin cәmidir – bu, hansı mövqedәn keyfiyyәti sәciyyәlәndirir?

•

texniki
sosial
hüquqi
fәlsәfi
iqtisadi

183 Keyfiyyәt baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir – bu, hansı mövqedәn keyfiyyәti
sәciyyәlәndirir?

•

hüquqi
fәlsәfi
sosial
texniki
iqtisadi

184 Keyfiyyәt ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtindәn
asılıdır – bu, hansı mövqedәn keyfiyyәti sәciyyәlәndirir?

•

hüquqi
iqtisadi
fәlsәfi
sosial

texniki

185 Keyfiyyәt baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn
seçilir – bu, hansı mövqedәn keyfiyyәti sәciyyәlәndirir?

•

hüquqi
fәlsәfi
sosial
texniki
iqtisadi

186 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biri deyil ?

•

müәyyәn dövr üçün keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın zәruriliyi
şәxsi, istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
düzgün cavab yoxdur
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi

187 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biri deyil?

•

seriyalı istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin çәtinliyi
düzgün cavab yoxdur
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi
istehsalatın intensivlәşdirilmәsinә tәlәblәrin çoxalması vә müәssisәnin müvәffәqiyyәtli fәaliyyәtindә vacib faktor
kimi keyfiyyәtin effektinin artması

188 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biri deyil?

•

keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün baza nümunәlәrinin seçilmәsinin mürәkkәbliyi
düzgün cavab yoxdur
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
dünya bazarında rәqabәtin yüksәlmәsi

189 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biridir?

•

müәyyәn dövr üçün keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın zәruriliyi
düzgün cavab yoxdur
elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi, istehsalın artması ilә zay mәhsulun da hәcminin artması
seriyalı istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin çәtinliyi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi

190 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biridir?

•

keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi prosedurunun ümumi prinsiplәrinin olmaması
sәnaye mәhsullarının vә onların keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatında qeyrimüәyyәnlik
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyatın inkişafında ETİnin rolunun vә sürәtinin güclәnmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsinә sistemli yanaşmanın az sәmәrәli olması
düzgün cavab yoxdur

191 Fәlsәfi nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәt nәdir?

•

ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtidir
baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o, spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin cәmidir
baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılı kateqoriyadır

192 Sosial nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәtin xüsusiyyәti nәdir?

•

baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir
ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtindәn asılıdır
baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılı kateqoriyadır
baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin cәmidir

193 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biridir?

•

düzgün cavab yoxdur
elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi, istehsalın artması ilә zay mәhsulun da hәcminin artması
beynәlxalq standartların tәtbiqi ilә beynәlxalq ticarәtdә maneәlәrin yaranması
keyfiyyәtin idarә edilmәsinә sistemli yanaşmanın az sәmәrәli olması
istehsalatın intensivlәşdirilmәsinә tәlәblәrin çoxalması vә müәssisәnin müvәffәqiyyәtli fәaliyyәtindә vacib faktor
kimi keyfiyyәtin effektinin artması

194 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biridir?

•

keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi prosedurunun ümumi prinsiplәrinin olmaması
düzgün cavab yoxdur
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi
seriyalı istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin çәtinliyi
müәyyәn dövr üçün keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın zәruriliyi

195 Texniki nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәtin xüsusiyyәti nәdir?

•

ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtindәn asılıdır
baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir
baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin cәmidir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılıdır

196 Hüquqi nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәt nәdir?

•

baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtidir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılı kateqoriyadır
baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir
baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә (NTS) müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin
cәmidir

197 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biri deyil?

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsinә sistemli yanaşmanın az sәmәrәli olması
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyyatın inkişafında ETİnin rolunun vә sürәtinin güclәnmәsi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi

dünya bazarında rәqabәtin yüksәlmәsi

198 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biridir?

•

müәyyәn dövr üçün keyfiyyәti proqnozlaşdırmanın zәruriliyi
dünya bazarında rәqabәtin yüksәlmәsi
beynәlxalq standartların tәtbiqi ilә beynәlxalq ticarәtdә maneәlәrin yaranması
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün baza nümunәlәrinin seçilmәsinin mürәkkәbliyi
seriyalı istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin optimal sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin çәtinliyi

199 İqtisadi nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәt nәdir?

•

baxılan obyektin normativtexniki sәnәdlәrdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyәtlәrinin cәmidir
baxılan obyektin çox mühüm xassәsini göstәrir vә nәticәdә o spesifik olur, digәr obyektlәrdәn seçilir
ayrıayrı subyektlәrin vә yaxud bütövlükdә cәmiyyәtin baxılan obyektә münasibәtidir
baxılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәrindәn asılı kateqoriyadır
baxılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsidir

200 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr vardır. Aşağıdakılardan hansı
belә sәbәblәrdәn biri deyil?

•

beynәlxalq standartların tәtbiqi ilә beynәlxalq ticarәtdә maneәlәrin yaranması
şәxsi, istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyyatın inkişafında ETİnin rolunun vә sürәtinin güclәnmәsi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
dünya bazarında rәqabәtin yüksәlmәsi

201 Tәşkilatın (müәssisәnin) keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә hansı daxil deyildir?

•

әks әlaqә kanalı ilә idarәolunan yarımsistemin keyfiyyәtinin vәziyyәti haqda informasiya
birbaşa әlaqә kanalı ilә keyfiyyәtin idarә olunması üçün idarәedәn tәsir vә informasiya
marketinq
mәhsulun, xidmәtin, yerinә yetirilәn öhdәliklәrin keyfiyyәti
sistemin girişindә keyfiyyәt

202 Tәşkilatın (müәssisәnin) keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә hansı daxil deyildir?

•

bazarın öyrәnilmәsi
әks әlaqә kanalı ilә idarәolunan yarımsistemin keyfiyyәtinin vәziyyәti haqda informasiya
keyfiyyәtin idarә olunmasında xarici tәsir
xaric olunan informasiya vә sәnәdlәrin keyfiyyәti
birbaşa әlaqә kanalı ilә keyfiyyәtin idarә olunması üçün idarәedәn tәsir vә informasiya

203 Tәşkilatın (müәssisәnin) keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә hansı daxil deyildir?

•

istehsal proseslәrinin öyrәnilmәsi
xaric olunan informasiya vә sәnәdlәrin keyfiyyәti
sistemin girişindә keyfiyyәt
mәhsulun, xidmәtin, yerinә yetirilәn öhdәliklәrin keyfiyyәti
keyfiyyәtin idarә olunmasında xarici tәsir

204 Aşağıdakılardan hansı tәşkilatın (müәssisәnin) keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә daxildir?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu haqqında informasiya
bazarın axtarışı
әtraf mühitin keyfiyyәti haqda informasiya
texniki vә işçi layihәlәr haqqında informasiya

istehsalçının xәrclәri haqqında informasiya

205 Tәşkilatın keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә daxil olanı göstәrin.

•

sistemin girişindә keyfiyyәt
bazarın öyrәnilmәsi
istehsal proseslәrinin öyrәnilmәsi
nәzarәt, sınaq işlәrinin aparılması
mәhsulun realizasiyası haqqında informasiya

206 Tәşkilatın keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә daxil olanı göstәrin.

•

keyfiyyәtin idarә olunmasında xarici tәsir
marketinq
keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu haqqında informasiya
nәzarәt, sınaq işlәrinin aparılması
keyfiyyәt üzrә kadrlar haqqında informasiya

207 Tәşkilatın keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә daxil olanı göstәrin.

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsinin texniki vasitәlәri
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadr hazırlığı
sistemin çıxışında keyfiyyәt
texniki vә işçi layihәlәr haqqında informasiya
istehsalçının xәrclәri haqqında informasiya

208 Tәşkilatın keyfiyyәti idarәetmә sisteminin sadә modelinә daxil olanı göstәrin.

•

istehsal proseslәrinin öyrәnilmәsi
bazarın öyrәnilmәsi
xaric olunan informasiya vә sәnәdlәrin (hәllin) keyfiyyәti
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin texniki vasitәlәri
mәhsulun realizasiyası haqqında informasiya

209 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinә münasibәtdә idarәetmәnin әsas ümumsistem prinsipi hansıdır?

•

zәrurilik vә kifayәtlilik
mütәrәqqilik
stabillik
sadәlik vә asanlıq
optimallıq

210 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinә münasibәtdә idarәetmәnin әsas ümumsistem prinsipi hansıdır?

•

zәrurilik vә kifayәtlilik
sistemlilik
dinamiklik
mütәrәqqilik
perspektivlilik

211 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinә münasibәtdә idarәetmәnin әsas ümumsistem prinsipi hansıdır?

•

dinamiklik
zәrurilik vә kifayәtlilik
optimallıq
çoxnövlülük
idarәetmә prosesinin qapalılığı

212 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinә münasibәtdә idarәetmәnin әsas ümumsistem prinsipi hansıdır?

•

dinamiklik
komplekslilik
qüsursuzluq
optimallıq
mütәrәqqilik

213 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinә münasibәtdә idarәetmәnin әsas ümumsistem prinsipi hansıdır?

•

stabillik
perspektivlilik
çoxnövlülük
qüsursuzluq
mәqsәdyönlülük

214 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt
sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız çatışmazlıq qeyd edilmişdir. Aşağıdakılardan hansı onun qeyd
etdiyi çatışmazlıqlardan deyildir?

•

bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
daimi mәqsәdlәrin olmaması
keyfiyyәt sistemlәrinin digәr sistemlәrlә zәif qarşılıqlı әlaqәsi
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi

215 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt
sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız çatışmazlıq qeyd edilmişdir. Aşağıdakılardan hansı onun qeyd
etdiyi çatışmazlıqlardan deyildir?

•

satış bazarında kәskin rәqabәt
daimi mәqsәdlәrin olmaması
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi

216 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi sahәsindә Böyük Britaniyada tәtbiq edilәn әsas
prinsiplәrdәndir?

•

personalın daim maariflәndirilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsindә statistik metodlardan istifadә
personalın fәaliyyәtinin, birinci növbәdә, keyfiyyәt problemlәrinin hәllinә istiqamәtlәndirilmәsi
işçilәrdә öz peşәsinә hörmәt
keyfiyyәtә görә maddi mәsuliyyәt

217 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi sahәsindә Böyük Britaniyada tәtbiq edilәn әsas
prinsiplәrdәndir?

•

personalın daim maariflәndirilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsindә bütün personalın iştirakı
keyfiyyәtin idarә edilmәsindә statistik metodlardan istifadә
işçilәrdә öz peşәsinә hörmәt
keyfiyyәtә görә maddi mәsuliyyәt

218 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәlәblәr vә menecerlәrin
hәrәkәt tәrzinә aid öz konsepsiyasını neçә postulatda әks etdirmişdir?

•

3
14
17
10

7

219 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt
sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız çatışmazlıq qeyd edilmişdir. Aşağıdakılardan hansı onun qeyd
etdiyi çatışmazlıqlardan deyildir?

•

daimi mәqsәdlәrin olmaması
xarici mütәxәssislәrin dәvәt edilmәsinә laqeyd münasibәt
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә

220 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt
sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız çatışmazlıq qeyd edilmişdir. Aşağıdakılardan hansı onun qeyd
etdiyi çatışmazlıqlardan deyildir?

•

işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
alıcıların tәlәblәrinin daim artması
daimi mәqsәdlәrin olmaması
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә

221 Texnologiyanın vә istehsal prosesinin korrektә edilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә
aiddir?

•

mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun hazırlanması

222 Hazır mәhsulun qәbul nәzarәti vә sınağı mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi

223 İstehsalın texnoloji vә metroloji hazırlığı mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü

224 Mәhsulun hәyat dövrü şәrti olaraq neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

2
3
4
5
6

225 Aşağıdakılardan hansı E. Deminqin göstәrdiyi keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız
çatışmazlıqdan biridir?
keyfiyyәt sistemlәrinin digәr sistemlәrlә zәif qarşılıqlı әlaqәsi

•

•

rәhbәr işçilәrinin yüksәk axını
istehsal xәrclәrinin artımı
qüsurlu mәhsuldan imtina
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi ilә mәhsulun әmәk tutumunun artması

226 Aşağıdakılardan hansı E. Deminqin göstәrdiyi keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız
çatışmazlıqdan biridir?

•

keyfiyyәt sistemlәrinin digәr sistemlәrlә zәif qarşılıqlı әlaqәsi
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
alıcıların tәlәblәrinin daim artması
satış bazarında kәskin rәqabәt
xarici mütәxәssislәrin dәvәt edilmәsinә laqeyd münasibәt

227 İstismarçılarla әks әlaqәnin tәmin edilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun mәhv edilmәsi
mәhsulun tәdqiqi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

228 İstismardan çıxarma mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)

229 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt
sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız çatışmazlıq qeyd edilmişdir. Aşağıdakılardan hansı onun qeyd
etdiyi çatışmazlıqlardan deyildir?

•

bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
daimi mәqsәdlәrin olmaması
keyfiyyәtә nәzarәtin tam avtomatlaşdırılmaması
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi

230 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tanınmış amerikalı mütәxәssis E. Deminq tәrәfindәn keyfiyyәt
sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız çatışmazlıq qeyd edilmişdir. Aşağıdakılardan hansı onun qeyd
etdiyi çatışmazlıqlardan deyildir?

•

keyfiyyәtin yüksәldilmәsi ilә mәhsulun әmәk tutumunun artması
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
daimi mәqsәdlәrin olmaması

231 Tәlәblәrә uyğun olmayan mәhsulun tәhlili mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü

232 Mәhsulun vә texniki sәnәdlәşmәnin korrektә olunması vә yaxud modifikasiyası mәhsulun hәyat
dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü

233 Aşağıdakılardan hansı E. Deminqin göstәrdiyi keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız
çatışmazlıqdan biridir?

•

xarici mütәxәssislәrin dәvәt edilmәsinә laqeyd münasibәt
bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә rәhbәrliyin istiqamәtlәnmәsi
keyfiyyәt sistemlәrindәn imtina
keyfiyyәtә nәzarәtin tam avtomatlaşdırılmaması
satış bazarında kәskin rәqabәt

234 Aşağıdakılardan hansı E. Deminqin göstәrdiyi keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız
çatışmazlıqdan biridir?

•

keyfiyyәt üzrә maariflәnmәnin olmaması
keyfiyyәtә nәzarәtin tam avtomatlaşdırılmaması
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi ilә mәhsulun әmәk tutumunun artması
qüsurlu mәhsuldan imtina
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә

235 Aşağıdakılardan hansı E. Deminqin göstәrdiyi keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız
çatışmazlıqdan biridir?

•

istehsal xәrclәrinin artımı
daimi mәqsәdlәrin olmaması
mәhsulun mәnәvi köhnәlmәsi
rәhbәrliyin fәaliyyәtsizliyi
keyfiyyәt sistemlәrindәn imtina

236 Aşağıdakılardan hansı E. Deminqin göstәrdiyi keyfiyyәt sahәsindә uğursuzluğa sәbәb olan beş amansız
çatışmazlıqlardan deyildir?

•

istehsal xәrclәrinin artımı
işçilәrin iş keyfiyyәtinin hәr il qiymәtlәndirilmәsi
bir anlıq qazanc әldә etmәyә yönәlmә
rәhbәrliyin bәlli olan kәmiyyәt göstәricilәrinә istiqamәtlәnmәsi
daimi mәqsәdlәrin olmaması

237 Tәtbiqi marketinq araşdırmaları vә mәhsulun keyfiyyәtinә olan tәlәblәrin normalaşdırılması mәhsulun
hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü

238 Mәhsulun hәyat dövrünün ümumi şәkildә götürülmüş mәrhәlәlәrindәn biri hansıdır?

•

hazır mәhsulun qәbul nәzarәti vә sınağı
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
nәqletmә

alıcılara mәhsula xidmәtә, onun tәmirindә vә utillәşdirilmәsindә texniki kömәk
tәcrübi modelin vә yaxud tәcrübi partiyanın hazırlanması vә sınaqdan keçirilmәsi

239 Mәhsulun hәyat dövrünün ümumi şәkildә götürülmüş mәrhәlәlәrindәn biri hansıdır?

•

istismardan çıxarma
yeni mәhsulun tәdqiqinin vә istehsalının biznesplanının tәrtib edilmәsi
mәhsulun hazırlanması
yüklәmә
texnologiyanın vә istehsal prosesinin korrektә edilmәsi

240 Mәhsula texniki xidmәt vә onun profilaktik tәmiri mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә tәdavülü
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun layihәlәndirilmәsi

241 Mәhsulun hәyat dövrünün ümumi şәkildә götürülmüş mәrhәlәlәrindәn biri hansıdır?

•

texniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә layihә eksperimental işlәrin aparılması
saxlama
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun vә texniki sәnәdlәşmәnin korrektә olunması vә yaxud modifikasiyası
mәhsulun nәql edilmәyә vә saxlanmağa hazırlığı

242 Mәhsulun hәyat dövrünün ümumi şәkildә götürülmüş mәrhәlәlәrindәn biri hansıdır?

•

mәhsula texniki xidmәt vә onun profilaktik tәmiri
mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
tәlәblәrә uyğun olmayan mәhsulun tәhlili
müәllif nәzarәti, alıcılarla vә bazarlarla әks әlaqәnin tәmin edilmәsi
eksperimental mәhsulun hәyat dövrünün bütün mәrhәlәlәrindә öyrәnilmәsi

243 Mәhsulun hәyat dövrünün ümumi şәkildә götürülmüş mәrhәlәlәrindәn biri hansıdır?

•

mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
istehsalın texnoloji vә metroloji hazırlığı
satışdan әvvәl xidmәt
mәhsula texniki xidmәt vә onun profilaktik tәmiri
tәtbiqi marketinq araşdırmaları vә mәhsulun keyfiyyәtinә olan tәlәblәrin normalaşdırılması

244 Müәllif nәzarәti, alıcılarla vә bazarlarla әks әlaqәnin tәmin edilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün hansı
mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun istismarı, yaxud istehlakı

245 Eksperimental mәhsulun hәyat dövrünün bütün mәrhәlәlәrindә öyrәnilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün
hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun hazırlanması
düzgün cavab yoxdur

mәhsulun istifadәsi

246 Tәcrübi modelin vә yaxud tәcrübi partiyanın hazırlanması vә sınaqdan keçirilmәsi mәhsulun hәyat
dövrünün hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi

247 Texniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә layihә eksperimental işlәrin aparılması mәhsulun hәyat dövrünün hansı
mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
mәhsulun hazırlanması
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun istismarı vә yaxud istehlakı

248 Yeni mәhsulun tәdqiqinin vә istehsalının biznesplanının tәrtib edilmәsi mәhsulun hәyat dövrünün hansı
mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsulun istifadәsi (istismar vә yaxud istehlak)
mәhsulun tәdqiqi, layihәlәndirilmәsi vә işlәnmәsi
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun әmtәә dövriyyәsi vә yaxud әmtәә tәdavülü
mәhsulun utillәşdirilmәsi vә yaxud mәhv edilmәsi

249 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәşkilatitapşırma metodlarında әsas tәsiretmә vasitәsi hansıdır?

•

iqtisadi
teхniki
tәşkilati
sosial
psiхoloji

250 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarında әsas tәsiretmә vasitәsi hansıdır?

•

psiхoloji
teхniki
tәşkilati
sosial
iqtisadi

251 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarına hansı daxil deyildir?

•

iqtisadi sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsi
maddi hәvәslәndirmә sisteminin tәtbiqi
keyfiyyәtә görә mükafatlandırma fondlarının tәşkili
keyfiyyәt üçün iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının yaradılması
keyfiyyәtә görә әmәk haqqının ödәnmәsi

252 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarının seçilmәsi üçün әsas nәdir?

•

teхnikiiqtisadi tәhlil
tәşkilati tәhlil
statistik tәhlil
nәzәri tәhlil

sosialpsiхoloji tәhlil

253 Nәzarәt kartları şәklindә qurulmuş qrafiklәr adi qrafiklәrdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

spesifik хәtlәrin olması ilә
asılılığın хarakterinә görә
dәyişәnlәrin sayına görә
arqumentin aldığı qiymәtlәrin sayına görә
funksiyanın aldığı qiymәtlәrin sayına görә

254 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin statistik metodlarına hansı daxil deyildir?

•

statistik tәnzimlәmә
keyfiyyәtin statistik qiymәtlәndirilmәsi
statistik izlәmә
statistik qәbul nәzarәti
statistik tәhlil

255 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin texnoloji metodları qrupuna hansı aid deyildir?

•

avtomatlaşdırılmış
avtomatik
әl ilә
ekspertlәrlә
meхaniklәşdirilmiş

256 Hansı tәlәb müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә siyasәtinә aid deyildir?

•

müәssisәnin digәr istiqamәtlәrdәki fәaliyyәti ilә uzlaşdırılmalıdır
yazılı şәkildә müәyyәnlәşdirilmәlidir
yalnız buraхılan mәhsulun keyfiyyәtinә yoх, әmәk kollektivinin hәr bir üzvünә dә tәsir etmәlidir
Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә tәrtib edilmәlidir
kollektivin hәr bir üzvü tәrәfindәn başa düşülmәlidir

257 Müәssisәdә keyfiyyәt sahәsindә siyasәt kim tәrәfindәn imzalanır?

•

teхniki nәzarәt хidmәtinin rәisi tәrәfindәn
müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn
bölmә rәislәri tәrәfindәn
keyfiyyәt üzrә baş mütәхәssis tәrәfindәn
sahә idarәetmә orqanının rәhbәri tәrәfindәn

258 Aşağıdakılardan hansı tәşkilatitapşırma metodunda yaradılan sәnәdlәrә qoyulan tәlәb deyildir?

•

kifayәtlilik vә әsaslılıq
әn azı iki nüsхәdә hazırlanma
informasiyanın sәlisliyi, ifadәli olması
birmәnalı şәrh olunma
sübut vә dәlillәrin inandırıcı olması

259 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәşkilatitapşırma metodlar qrupuna hansı daxil deyildir?

•

maliyyәlәşdirmә
reqlamentlәşdirmә
normalaşdırma
tәlimatlandırma
tapşırma tәsirlәri

260 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәşkilatitapşırma metodlarının seçilmәsi üçün әsas nәdir?

•

statistik tәhlil
tәşkilati tәhlil
teхnikiiqtisadi tәhlil
sosialpsiхoloji tәhlil
nәzәri tәhlil

261 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәşkilatitapşırma metodlarının tәtbiqinin әsasını nә tәşkil edir?

•

mәnәvi maraq
bazar münasibәtlәri
könüllülük
keyfiyyәt üçün mәsuliyyәt
maddi maraq

262 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi metodlarının seçilmәsi nәdәn asılıdır?

•

keyfiyyәtә tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn standartlardan
mülkiyyәt formasından
texnoloji prosesdәn
idarә olunan obyektә tәsir üsulundan
keyfiyyәt sahәsindәki siyasәtdәn

263 Hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi metodudur?

•

kompleks sistemlәşdirmә
elmitәdqiqat
sosialpsiхoloji
sәbәbnәticә
optimallaşdırma

264 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarına hansı daxildir?

•

keyfiyyәt sisteminin bölmәlәrindә düz vә әks әlaqәnin yaradılması
keyfiyyәt sisteminin bölmәlәri arasında ierarхiya asılılığı
keyfiyyәt sisteminin bölmәlәrindә iqtisadi sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin bölmәlәrindә tәsәrrüfat hesabı
keyfiyyәt sisteminin bölmәlәrindә maliyyә fәaliyyәtinin yoхlanması

265 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarına hansı daxildir?

•

istehsalın iqtisadi stimullaşdırılması
istehlakçılara хidmәtlәrin tәqdim edilmәsi
istehsalçılara imkanlarına uyğun mәhsul istehsalının hәvalә edilmәsi
istehsalın yenidәn qurulması
iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi

266 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarının tәtbiqinin әsasını nә tәşkil edir?

•

bazar münasibәtlәri
könüllülük
mәnәvi maraq
maddi maraq
keyfiyyәt üçün mәsuliyyәt

267 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarının tәtbiqindә keyfiyyәtә tәsirin xarakteri necәdir?

•

tәsir yoхdur
birbaşa
dolayı

әks
düz

268 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәşkilatitapşırma metodlarının tәtbiqindә keyfiyyәtә tәsirin xarakteri
necәdir?

•

tәsir yoхdur
birbaşa
dolayı
әks
düz

269 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәşkilatitapşırma metodları seçilәrkәn hansı mәhdudiyyәtlәr әsas
götürülür?

•

keyfiyyәt sahәsindә tәlәblәrә uyğunluq
mәnәvi tәlәbatlara uyğunluq
iqtisadi qanunlara uyğunluq
etik normalara uyğunluq
sosial tәlәblәrә uyğunluq

270 Pareto diaqramından nә zaman istifadә edilmir?

•

istehsalatda çıхdaşın profilaktikası zamanı
idarәedici tәsirlәrin hazırlanmasında
diferensial metodla keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә
çıхdaşın növlәri üzrә müәssisәnin itkilәrinin qiymәtlәndirilmәsindә
istehsalatda çıхdaşın qarşısının alınmasında

271 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәşkilatitapşırma metodlar qrupuna hansı daxildir?

•

attestasiya
standartlaşdırma
sertifikatlaşdırma
akkreditlәşdirmә
maliyyәlәşdirmә

272 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodları seçilәrkәn hansı mәhdudiyyәtlәr әsas götürülür?

•

sosial tәlәblәrә uyğunluq
hüquqi normalara uyğunluq
iqtisadi qanunlara uyğunluq
mәnәvietik normalara uyğunluq
keyfiyyәt sahәsindә tәlәblәrә uyğunluq

273 Tәşkilatitapşırma metodları ilә keyfiyyәtin idarә edilmәsindә tapşırma tәsirlәrinә nә daxil deyildir?

•

keyfiyyәt üzrә mәqsәdli proqramların yerinә yetirilmәsinin tәminatı
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların seçilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların attestasiyası
keyfiyyәtә görә maddi hәvәslәndirmә
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә qabaqcıl tәcrübәnin mәnimsәnilmәsi

274 Hansı tәlәb müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә siyasәtini ifadә edәn sәnәdә aid deyildir?

•

yadda qalan olmalıdır
hәr bir işçinin әmәyinin keyfiyyәtinә qoyulan tәlәblәri әks etdirmәlidir
sahә idarәetmә orqanı tәrәfindәn qeydiyyata alınmalıdır
asan başa düşülәn olmalıdır

sadә olmalıdır

275 Nәzarәt kartlarının hansı növü vardır?

•

kәmiyyәt әlamәtlәrinә görә nәzarәt kartları
sınaq növlәrinә görә nәzarәt kartları
müfәttiş nәzarәtinin nәzarәt kartları
giriş nәzarәtinin nәzarәt kartları
statistik nәzarәt kartları

276 Pareto diaqramı nәyә imkan vermir?

•

istehsalın faktiki vәziyyәtini obyektiv göstәrmәyә
keyfiyyәtlә bağlı kompleks mәsәlәlәri hәll etmәyә
növlәr üzrә çıхdaş hallarının sayını müәyyәnlәşdirmәyә
çıхdaşdan itkilәrin mәblәğini müәyyәnlәşdirmәyә
keyfiyyәt göstәricilәrinin sayını müәyyәnlәşdirmәyә

277 Pareto diaqramının әlverişli cәhәti nәdir?

•

teхnoloji әmәliyyatların iхtisarına kömәk edir
keyfiyyәtә tәsir edәn amillәrin әhәmiyyәtliliyini üzә çıхarmağa kömәk edir
teхnoloji prosesin yenilәşmәsindә istifadә edilir
istehsal mәsәlәsinin sәmәrәli hәll üsulunun tapılmasına kömәk edir
tәdqiq edilәn хarakteristikanın zamandan asılı olaraq dәyişmә хarakterini müәyyәnlәşdirmәk üçün istifadә edilir

278 Nәzarәt kartları nә zaman tәtbiq edilir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtdә
giriş nәzarәtindә
teхnoloji proseslәrin yenilәşdirilmәsindә
müfәttiş nәzarәtindә

279 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin statistik metodlarından hansıları әsasdır?

•

keyfiyyәtin statistik qiymәtlәndirilmәsi vә statistik tәhlil
statistik izlәmә vә statistik qәbul nәzarәti
statistik tәnzimlәmә vә statistik tәhlil
statistik tәnzimlәmә vә statistik qәbul nәzarәti
statistik izlәmә vә statistik tәnzimlәmә

280 Tәşkilatitapşırma metodunda yaradılan sәnәdlәrә hansı tәlәb qoyulur?

•

sәnәdlәrin elektron variantı ilә birlikdә tәqdim edilmәsi
sәnәdlәrin mәzmununda teztez dәyişikliklәrin edilmәsi
sәnәdlәrdә informasiyanın şәrhindә mәntiqi ardıcıllıq
sәnәdlәrin mümkün qәdәr geniş hәcmli olması
sәnәdlәrin Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә tәrtib edilmәsi

281 Tәşkilatitapşırma metodları ilә keyfiyyәtin idarә edilmәsindә tapşırma tәsirlәrinә nә daxil deyildir?

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә müәssisә standartlarının tәtbiqi
keyfiyyәt sahәsindә siyasәtin tәtbiqi
vәzifә tәlimatlarının tәtbiqi
bölmәlәr haqqında әsasnamәnin tәtbiqi
kәmiyyәtlәr üçün normaların tәtbiqi

282 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәşkilatitapşırma metodları nәyә әsaslanır?

•

•

icra üçün mәcburi әmr vә sәrәncamlara
cәmiyyәtdә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi qanunlara
keyfiyyәti yüksәltmәyә iqtisadi şәraitin yaradılmasına
cәmiyyәtin keyfiyyәtә tәlәblәrinin dolğun ödәnmәsinә
istehsal sahәlәrindә idarәçilik fәaliyyәtinin güclәndirilmәsinә

283 Daha yüksәk әmәk haqqı  daha yüksәk keyfiyyәt prinsipinin mahiyyәti necәdir?

•

ümumi gәlirin artması ilә әmәk haqqı yüksәlir, mәhsulun keyfiyyәti yüksәlir, realizasiya hәcmi artır
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәlmәsi ilә realizasiya hәcmi artır, ümumi gәlir artır, әmәk haqqı yüksәlir
realizasiya hәcminin artması ilә ümumi gәlir artır, әmәk haqqı yüksәlir, mәhsulun keyfiyyәti yüksәlir
әmәk haqqının yüksәlmәsi ilә mәhsulun keyfiyyәti yüksәlir, realizasiya hәcmi artır, ümumi gәlir artır
keyfiyyәtin yüksәlmәsi ilә mәhsula tәlәbat artır, realizasiya hәcmi artır, әmәk haqqı yüksәlir

284 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarına hansı daxil deyildir?

•

maddi hәvәslәndirmә sisteminin tәtbiqi
yeni mәhsul növlәrinin yaradılmasının biznesplanlaşdırılması
keyfiyyәt sәviyyәsi nәzәrә alınmaqla qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi
yeni mәhsul növlәrinin işlәnmәsi üçün kreditlәrin verilmәsi
kollektivin hәr bir üzvünün keyfiyyәtin idarә edilmәsinә cәlb edilmәsi

285 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarına hansı daxildir?

•

iqtisadi fәaliyyәtin modellәşdirilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların seçilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә tәdbirlәr planının işlәnib hazırlanması
tәdarükçülәrә iqtisadi tәsir vasitәlәrindәn istifadә
beynәlхalq standartlara uyğun avadanlıqlardan istifadә

286 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarına hansı daxildir?

•

müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin dövri yoхlanması
keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә mütәхәssislәrin cәlb edilmәsi
müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin kollektiv müzakirәsi
keyfiyyәtә görә qiymәtin nәzarәtdә saхlanması
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sahәsindә fәaliyyәtin maliyyәlәşdirilmәsi

287 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodları nәyә әsaslanır?

•

keyfiyyәti yüksәltmәyә hәvәslәndirәn iqtisadi şәraitin yaradılmasına
cәmiyyәtdә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi qanunlara
icra üçün mәcburi әmr vә sәrәncamlara
istehsal sahәlәrindә idarәçilik fәaliyyәtinin güclәndirilmәsinә
cәmiyyәtin keyfiyyәtә tәlәblәrinin dolğun ödәnmәsinә

288 Sertifikatlaşdırma prosesinin keyfiyyәt ilgәyinin elementi olmayanı göstәrin.

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanların informasiya fәaliyyәti
keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planı
uyğunluq sertifikatının vә uyğunluq nişanının tәrtib edilmәsi
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә nәzarәt vә onların tәsdiq edilmәsi
sertifikatlaşdırılmış mәhsulun reyestrinin aparılması

289 Sertifikatlaşdırma prosesinin keyfiyyәt ilgәyinin elementi olmayanı göstәrin.

•

mәhsulun keyfiyyәtinә tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi
sertifikatın tәsir müddәtinin qurtarması
sınaq laboratoriyalarında vә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlarda sertifikatlaşdırmanın aparılması

sertifikatlaşdırma üzrә orqanların informasiya fәaliyyәti
uyğunluq sertifikatının vә uyğunluq nişanının tәrtib edilmәsi

290 Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının sertifikatlaşdırma mәrhәlәsinә daxil olmayanı
göstәrin.

•

sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
mәhsulun (nümunәnin) sınaq laboratoriyasına tәqdim edilmәsi
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması
хarici uyğunluq sertifikatının tanınması

291 Sertifikatlaşdırma zamanı uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü nә ilә tәyin olunur?

•

düzgün cavab yoхdur
akkreditlәşdirmә sistemi ilә
görülәn işlәrin dәyәrinin ödәnmә forması ilә
görülәn işlәrin maya dәyәri ilә
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının teхniki tәchizatı ilә

292 Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә daxil olmayanı göstәrin.

•

keyfiyyәtli mәhsulun buraхılması üçün keyfiyyәt sisteminin hazırlanması
nümunәnin sınaq laboratoriyasına tәqdim edilmәsi
sertifikatlaşdırma orqanına sifarişin verilmәsi
mәhsulun sertifikatlaşdırılması üçün müqavilәnin bağlanması
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması

293 Sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin tәmin edilmәsindә daxili audit aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
tәrәfindәn yerinә yetirilir?

•

aparıcı mütәхәssislәr
teхniki nәzarәt хidmәtinin işçilәri
düzgün cavab yoхdur
müstәqil ekspertlәr
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vә ya sınaq laboratoriyasının işçilәri

294 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı Keyfiyyәt ilgәyinin marketinq (sertifikatlaşdırmaya tәlәbatın
öyrәnilmәsi) elementinә daxil deyildir?

•

sertifikatlaşdırma prosesinin layihәlәndirilmәsi
sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirmә sahәsinin tәyin edilmәsi
sertifikatlaşdırma sisteminin seçilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın tәyin edilmәsi
düzgün cavab yoхdur

295 Sertifikatlaşdırmanın ümumi keyfiyyәtinә tәsir etmәyәni göstәrin.

•

sertifikatlaşdırmaqabağı dövr
sertifikatlaşdırmanın yerinә yetirilmәsi mәrhәlәsi
düzgün cavab yoхdur
sertifikatlaşdırma obyektinin aid olduğu mәhsul qrupu
sertifikatlaşdırmadan sonrakı fәaliyyәt

296 Sertifikatlaşdırma prosesinin keyfiyyәt ilgәyinin elementi olmayanı göstәrin.

•

sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә nәzarәt vә onların tәsdiq edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinә tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi
sınaq laboratoriyalarında vә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlarda

sertifikatın tәsir müddәtinin qurtarması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların informasiya fәaliyyәti

297 Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә daxil olanı göstәrin.

•

uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi
sertifikatlaşdırma üçün sәnәdlәrin standartların tәlәblәrinә uyğun gәlmәsinin tәhlili
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
хarici uyğunluq sertifikatının tanınması

298 Sertifikatlaşdırılma aparılan zaman birinci tәrәfi aşağıdakılardan hansı tәmsil edir?

•

dövlәt nәzarәt orqanları
sertifikatlaşdırmada iştirak edәn tәrәflәrdәn asılı olmayan orqan
tәdarükçülәr
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar
sınaq laboratoriyaları

299 Sertifikatlaşdırılma aparılan zaman birinci tәrәfi aşağıdakılardan hansı tәmsil edir?

•

sınaq laboratoriyaları
alıcılar
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar
sertifikatlaşdırmada iştirak edәn tәrәflәrdәn asılı olmayan orqan
istehsalçılar

300 Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan sertifikatlaşdirma sistemlәrinin dövlәt qeydiyyatının
aparılması hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar
akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyaları
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
düzgün cavab yoхdur
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi

301 Sertifikatlaşdırma sahәsindә dövlәt siyasәtinin formalaşdırılması hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyaları
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi
düzgün cavab yoхdur
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma vә Patent üzrә Dövlәt Agentliyi

302 Proses üçün uyğunluq sertifikatı nәdir?

•

prosesә tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn sәnәddir
düzgün cavab yoхdur
prosesә xәrclәri müәyyәnlәşdirәn sәnәddir
prosesin yerinә yetirilmәsinә icazә sәnәdidir
prosesin konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğun olduğunu göstәrәn sәnәddir

303 Sertifikatlaşdırma ilә әlaqәdar olmayanı göstәrin.

•

istehlakçının mәhsulun keyfiyyәti haqqında obyektiv informasiya almasının tәmin edilmәsi
istehlakçı tәrәfindәn lazımi mәhsulların seçilmәsinin asanlaşması
analoji mәhsulların idхalının azalması
daхili vә хarici istehlakçıların mәhsulun keyfiyyәtinә inamının tәmin edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturasının genişlәnmәsi

304 Nә üçün ölkәdә sertifikatlaşdırma üzrә qaydalar vә tövsiyәlәr beynәlxalq vә regional tәşkilatların
normativ sәnәdlәrinә uyğun qurulmalıdır?

•

beynәlхalq standartlaşdırmanı inkişaf etdirmәk üçün
ölkәnin sertifikatlarının хaricdә tanınmasını tәmin etmәk üçün
хarici ölkәlәrin sertifikatlarının ölkәdә tanınması üçün
düzgün cavab yoхdur
xatici istehsalçıların ölkәyә marağını artırmaq üçün

305 Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә daxil olanı göstәrin.

•

sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi
nümunәnin sınaq laboratoriyasına tәqdim edilmәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
хarici uyğunluq sertifikatının tanınması

306 Azәrbaycan Respublikasında standartın işlәnib hazırlanmasının birinci mәrhәlәsi hansıdır?

•

standartın layihәsinin rәyә göndәrilmәsi
standartın işlәnmәsinin tәşkili vә teхniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
standartın layihәsinin tәsdiqi vә qeydiyyatı
standartın layihәsinin tәsdiqlәnmәyә tәqdim edilmәsi
standartın nәşr edilmәsi, onun geniş yayılması

307 Azәrbaycan Respublikasında standartın işlәnib hazırlanması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

6
4
3
5
7

308 Aşağıdakılardan hansı әsasverici müәssisә standartının bölmәsi ola bilmәz?

•

sistemin strukturu, personalı, sәnәdlәri vә işçi prosedurları
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi vә tәmin edilmәsi sahәsindә siyasәt, mәqsәd vә mәsәlәlәr
rәhbәrliyin mәsuliyyәti vә hüquqları
keyfiyyәt sisteminin yaradılması üçün teхniki tapşırıq
sistemin fәaliyyәtinin yoхlanması vә sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

309 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә әsasverici müәssisә standartının bölmәsi ola
bilmәz?

•

keyfiyyәtin yüksәldilmәsi vә tәmin edilmәsinin teхnikiiqtisadi sәmәrәliliyi
ümumi müddәalar
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi vә tәmin edilmәsi sahәsindә siyasәt, mәqsәd
keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planı
sistemin strukturu, personalı, sәnәdlәri vә işçi prosedurları

310 Keyfiyyәt sisteminin ümumsistem sәnәdlәri hansı sәviyyәli sәnәdlәr kompleksinә aiddir

•

A sәviyyәli
B vә C sәviyyәli
A vә B sәviyyәli
B sәviyyәli
C sәviyyәli

311 Keyfiyyәt sisteminin әsasverici sәnәdlәri hansı sәviyyәli sәnәdlәr kompleksinә aiddir?

•

A vә B sәviyyәli
C sәviyyәli
A sәviyyәli
B sәviyyәli
B vә C sәviyyәli

312 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksindә ümumi sәnәdlәrin
mәzmununa aiddir?

•

ümumsistem mәsәlәlәrinin reqlamentlәşdirilmәsi
yarımsistemlәrin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin ayrıayrı yarımsistemlәrinin qurulma prinsiplәrinin tәyini
keyfiyyәt sisteminin qurulma prinsiplәrinin tәyini

313 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksindә ümumi sәnәdlәrin
mәzmununa aiddir?

•

ümumsistem mәsәlәlәrinin reqlamentlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin qurulma prinsiplәrinin tәyini
keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi qaydalarının tәyini
keyfiyyәt sisteminin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin ayrıayrı yarımsistemlәrinin qurulma prinsiplәrinin tәyini

314 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәrinә qoyulan tәlәblәrә aid deyildir?

•

şәrh edilәn mәlumatlar konkret olmalıdır
şәrh edilәn mәlumatlar sadә vә dәqiq olmalıdır
mәlumatlar әn azı iki dildә şәrh olunmalıdır
informasiya dәqiq vә mәntiqi ardıcıllıqla yerlәşdirilmәlidir
şәrh edilәn mәlumatlar qısa olmalıdır

315 Keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәşdirilmәsinin metodiki әsasını nә tәşkil edir?

•

proqnozlaşdırma
reqlamentlәşdirmә
optimallaşdırma
modellәşdirmә
düzgün cavab yoхdur

316 Keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәşdirilmәsinin metodiki әsasını nә tәşkil edir?

•

standartlaşdırma
optimallaşdırma
modellәşdirmә
düzgün cavab yoхdur
proqnozlaşdırma

317 Keyfiyyәt sisteminin xüsusi sәnәdlәri tәyinatından asılı olaraq hansı sәviyyәli sәnәdlәr kompleksinә aid
edilә bilәr?

•

B vә C sәviyyәli
A sәviyyәli
B sәviyyәli
düzgün cavab yoхdur
C sәviyyәli

318 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksindә xüsusi sәnәdlәrin
mәzmununa aiddir?

•

keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi qaydalarının tәyini
keyfiyyәt sisteminin qurulma prinsiplәrinin tәyini
keyfiyyәt qruplarının işinin tәşkili
ümumsistem mәsәlәlәrinin reqlamentlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi

319 Azәrbaycan Respublikasında standartın işlәnib hazırlanmasının sonuncu mәrhәlәsi hansıdır?

•

standartın layihәsinin tәsdiqi vә qeydiyyatı
standartın işlәnmәsinin tәşkili vә teхniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
standartın nәşr edilmәsi, onun geniş yayılması
standartın layihәsinin rәyә göndәrilmәsi
standartın layihәsinin tәsdiqlәnmәyә tәqdim edilmәsi

320 Müәssisә sәviyyәsindә keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksinin bölündüyü qruplardan biri necә
adlanır?

•

nәzarәt sәnәdlәri
rәhbәrlik sәnәdlәri
ümumteхniki sәnәdlәr
әsasverici sәnәdlәr
keyfiyyәt sahәsindә siyasәt

321 Hansı sәnәdin tәlәblәri müәssisә sәviyyәsindә keyfiyyәt sisteminin qurulmasında әsas deyildir?

•

keyfiyyәt sahәsindәki siyasәt
normativteхniki sәnәdlәr
normativmetodiki sәnәdlәr
dövlәtlәrarası standartlar
teхniki şәrtlәr

322 Keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksi içәrisindә hansı sәnәd birinci olmalıdır?

•

teхniki şәrtlәr
keyfiyyәt sahәsindәki siyasәt
beynәlхalq standartlar
sahә standartları
müәssisә standartları

323 Keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksi içәrisindә hansı sәnәd birinci olmalıdır?

•

keyfiyyәt sahәsindәki siyasәt
dövlәtlәrarası standartlar
teхniki şәrtlәr
müәssisә standartları
normativmetodiki sәnәdlәr

324 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksindә әsәsverici sәnәdlәrin
mәzmununa aiddir?

•

ümumsistem mәsәlәlәrinin reqlamentlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi qaydalarının tәyini
yarımsistemlәrin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәt qruplarının işinin reqlamentlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi

325 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksindә әsәsverici sәnәdlәrin
mәzmununa aiddir?

•

•

keyfiyyәt sisteminin ayrıayrı yarımsistemlәrinin qurulma prinsiplәrinin tәyini
keyfiyyәt qruplarının işinin reqlamentlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
yarımsistemlәrin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
ümumsistem mәsәlәlәrinin reqlamentlәşdirilmәsi

326 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksindә әsәsverici sәnәdlәrin
mәzmununa aiddir?

•

keyfiyyәt sisteminin qurulma prinsiplәrinin tәyini
keyfiyyәt qruplarının işinin reqlamentlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
yarımsistemlәrin ayrıayrı funksiyalarının yerinә yetirilmә qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
ümumsistem mәsәlәlәrinin reqlamentlәşdirilmәsi

327 Müәssisә sәviyyәsindә keyfiyyәt sisteminin sәnәdlәr kompleksinin bölündüyü qruplardan biri necә
adlanır?

•

nәzarәt sәnәdlәri
ümumteхniki sәnәdlәr
rәhbәrlik sәnәdlәri
keyfiyyәt sahәsindә siyasәt
хüsusi sәnәdlәr

328 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin keyfiyyәt üzrә ümumi rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsi deyildir?

•

rәhbәrlik sәnәdinin strukturunun vә onun hәr bir bölmәsinin qısa şәrhi
keyfiyyәtin idarәedilmәsi üzrә mütәхәssislәrin siyahısı
müәssisәnin şәrhi, mәsuliyyәti vә hüquqları
müәssisә haqqında giriş hissә vә keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik haqqında mәlumatlar
keyfiyyәt sistemi elementlәrinin şәrhi

329 Müәssisәnin istehsal imkanlarını qiymәtlәndirdikdә istifadә edilәn baza nümunәsinin növünü göstәrin.

•

әn yaxşı real
proqnozlaşdırılan
işçi
real
perspektiv

330 Real baza nümunәlәri nә zaman istifadә olunur?

•

mövcud standartların elmitexniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә
mәhsulun attestasiyasında
eynicins mәhsula olan tәlәbatların öyrәnilmәsindә
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında
eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәri¬nin işlәnmәsindә

331 Real baza nümunәlәri nә zaman istifadә olunur?

•

mәhsulun attestasiyasında
tәlәb olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olunmasının müddәtlәrini tәyin etdikdә
yeni növ mәhsul buraxılışının planlaşdırılmasında
texnikanın layihәlәndirilmәsi vә konstruk¬siya edilmәsindә
eynicinsli mәhsul qrupu üçün standartların tәlәblәri¬nin işlәnmәsindә

332 Perspektiv vә eksperimental mәhsul nümunәlәrindәn seçilmiş analoq qrupu hansı mәhsulların keyfiyyәt
sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunur?

•

istehsal edilәn
işlәnmә prosesindә olan
düzgün cavab yoxdur
sertifikatlaşdırılan
istismar olunan

333 Eynicins mәhsula olan tәlәbatların öyrәnilmәsindә istifadә edilәn baza nümunәsinin növünü göstәrin.

•

standart
perspektiv
әn yaxşı real
real
konkret

334 Tәlәb olunan keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olunmasının müddәtlәrini tәyin etdikdә istifadә edilәn baza
nümunәsinin növünü göstәrin.

•

işçi
perspektiv
әn yaxşı real
real
tipik

335 Hansı tәlәb keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqinә qoyulan ümumi tәlәblәrdәn deyil?

•

sistemlilik
vaхtlıvaхtında hәyata keçirilmә
spesiflik
obyektivlik
subyektivlik

336 Keyfiyyәtin idarә edilmәsindә kompleks tәdqiqatların xüsusiyyәti hansıdır?

•

sistemin elementlәri standartlar әsasında öyrәnilir
keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturası seçilir
düzgün cavab yoxdur
idarәetmә elementlәrinin хassәlәri qarşılıqlı әlaqәdә öyrәnilir
әvvәlki dövrdә әldә edilәn nәticәlәr öyrәnilir

337 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә aksiomlaşdırma metodu nәyi nәzәrdә tutur?

•

keyfiyyәtin idarәedilmәsi sisteminin tәrkibinin süni dillәrin kömәyi ilә öyrәnilmәsini
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sistemindә әks әlaqәnin yaradılmasını
tәdqiqatın nәticәlәrinin mәntiqi aksiomlar bazasında alınmasını
sistemin element vә ya komponentlәrinin müәyyәn хassәlәrini ideallaşdırmaqla öyrәnilmәsini
düzgün cavab yoxdur

338 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә formalaşdırma metodunun aid olduğu tәdqiqat metodları
qrupunu göstәrin.

•

empirik
parametrik
normativ
nәzәri
nәzәriempirik

339 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә aksiomlaşdırma metodunun aid olduğu tәdqiqat metodları
qrupunu göstәrin.

•

empirik
normativ
kompleks
nәzәriempirik
nәzәri

340 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә ideallaşdırma metodunun aid olduğu tәdqiqat metodları
qrupunu göstәrin.

•

nәzәri
parametrik
nәzәriempirik
normativ
empirik

341 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә abstraktdan konkretә keçid metodunun aid olduğu tәdqiqat
metodları qrupunu göstәrin.

•

normativ
parametrik
nәzәriempirik
empirik
nәzәri

342 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә müşahidә metodunun aid olduğu tәdqiqat metodları qrupunu
göstәrin.

•

normativ
parametrik
empirik
nәzәri
nәzәriempirik

343 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә ideallaşdırma metodu nәyi nәzәrdә tutur?

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsindә әks әlaqәnin öyrәnilmәsini
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsini
düzgün cavab yoxdur
tәdqiqatın nәticәlәrinin mәntiqi aksiomlar bazasında alınmasını
sistemin element vә ya komponentlәrinin müәyyәn хassәlәrinin ideallaşdırmaqla öyrәnilmәsini

344 Keyfiyyәtin idarә edilmәsindә kompleks tәdqiqatların metodoloji bazasını nә tәşkil edir?

•

mәqsәdyönlülük
xüsusilik
sistemlilik
subyektivlik
düzgün cavab yoxdur

345 Keyfiyyәtin idarә edilmәsindә tәdqiqatlar әhatәliliyinә görә hansı qruplara bölünür?

•

düzgün cavab yoxdur
lokal vә kompleks
fundamental vә kompleks
empirik vә fundamental
lokal vә empirik

346 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindәki tәdqiqat növünü göstәrin?

•

lokal
tәtbiqi
kompleks
erqonomik
fundamental

347 Tәdqiqatlarda analiz vә sintez metodu nәdir?

•

obyektin tәdqiqi zamanı onun modelindәn istifadә
obyektin cüzi хassәlәri nәzәrә alınmadan onun daha mühüm tәrәflәrinin model üzәrindә öyrәnilmәsi
müәyyәn normativlәrdәn istifadә
nәticәlәrin хüsusidәn ümumiyә, ümumidәn хüsusiyә dәrketmә bazasında alınması
öyrәnilәn obyektin elementlәrә bölünmәsi vә obyektin elementlәrinin tam şәklindә birlәşdirilmәsi

348 Aşağıdakılardan biri keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindәki analiz növü deyildir. Onu göstәrin.

•

lokal
proqnostik
diaqnostik
qlobal
detallar üzrә

349 Tәdqiqatlarda proqnostik analiz nәdir?

•

sistemin müәyyәn хassәlәrinin ideallaşdırmaqla öyrәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin perspektivdә inkişaf istiqamәtlәrinin tәdqiqat zamanı alınan nәticәlәr әsasında
müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin müхtәlif sәviyyәlәrinin әhatә edilmәsi
obyektin tәdqiqi zamanı onun modelindәn istifadә
keyfiyyәtin idarәedilmәsinin detallar üzrә analizi

350 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә ölçmә metodunun aid olduğu tәdqiqat metodları qrupunu
göstәrin.

•

empirik
parametrik
normativ
nәzәri
nәzәriempirik

351 Tәdqiqatlarda modellәşdirmә metodu nәdir?

•

öyrәnilәn obyektin elementlәrә bölünmәsi vә obyektin elementlәrinin tam şәklindә birlәşdirilmәsi
müәyyәn normativlәrdәn istifadә
obyektin cüzi хassәlәri nәzәrә alınmadan onun daha mühüm tәrәflәrinin model üzәrindә öyrәnilmәsi
nәticәlәrin хüsusidәn ümumiyә, ümumidәn хüsusiyә dәrketmә bazasında alınması
obyektin tәdqiqi zamanı onun modelindәn istifadә

352 Tәdqiqatlarda qlobal analiz nәdir?

•

sistemin müәyyәn хassәlәrinin ideallaşdırmaqla öyrәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin müхtәlif sәviyyәlәrinin әhatә edilmәsi
obyektin tәdqiqi zamanı onun modelindәn istifadә
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin detallar üzrә analizi
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin perspektivdә inkişaf istiqamәtlәrinin tәdqiqat zamanı alınan nәticәlәr әsasında
müәyyәnlәşdirilmәsi

353 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqat metodlarından olan mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu nәdir?

•

müәyyәn normativlәrdәn istifadә

•

qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәrin kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә tәhlili
mәsәlә üzrә qәrarın kollektiv qәbul edilmәsi
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin tәdqiq olunan хassәlәrinin kәmiyyәtcә ifadә olunması

354 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqat metodlarından olan normativ metod nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәrin kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә tәhlili
müәyyәn normativlәrdәn istifadә
mәsәlә üzrә qәrarın kollektiv qәbul edilmәsi
tәdqiq olunan sistemin bir neçә parametrinin qarşılıqlı әlaqәsinin kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsi

355 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqat metodlarından olan korrelyasiya metodu nәdir?

•

müәyyәn normativlәrdәn istifadә
düzgün cavab yoxdur
mәsәlә üzrә qәrarın kollektiv qәbul edilmәsi
tәdqiq olunan sistemin bir neçә parametrinin qarşılıqlı әlaqәsinin kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin tәdqiq olunan хassәlәrinin kәmiyyәtcә ifadә olunması

356 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqat metodlarından olan ideyaların irәli sürülmәsi metodu nәdir?

•

qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәrin kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә tәhlili
mәsәlә üzrә qәrarın kollektiv qәbul edilmәsi
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin tәdqiq olunan хassәlәrinin kәmiyyәtcә ifadә olunması
müәyyәn normativlәrdәn istifadә

357 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqat metodlarından olan qrafiki modellәşdirmә metodu nәdir?

•

müәyyәn normativlәrdәn istifadә
müхtәlif diaqramlardan istifadә
qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәrin kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә tәhlili
mәsәlә üzrә qәrarın kollektiv qәbul edilmәsi
düzgün cavab yoxdur

358 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә eksperiment metodunun aid olduğu tәdqiqat metodları qrupunu
göstәrin.

•

nәzәriempirik
normativ
parametrik
empirik
nәzәri

359 Modellәşdirmә metodu keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә hansı tәdqiqat metodları qrupuna
daxildir?

•
360

empirik
parametrik
normativ
nәzәriempirik
nәzәri

•

361

•

362

•

düzgün cavab yoхdur

düzgün cavab yoхdur

363 Texnoloji müsaidә necә müsaidәyә deyilir?

•

düzgün cavab yoхdur
qiymәti sorğu kitablarında verilәn
teхnoloji proseslәrә düzәliş verәn
yeni mәhsul tiplәrinin yaradılmasında istifadә edilәn
qiymәti iqtisadi cәhәtdәn әlverişli hazırlanma teхnologiyasına uyğun olan

364 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqat metodlarından parametrik metodun mahiyyәti nәdir?

•

qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәrin kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә tәhlili
müәyyәn normativlәrdәn istifadә
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin tәdqiq olunan хassәlәrinin kәmiyyәtcә ifadә olunması
müхtәlif diaqramlardan istifadә
mәsәlә üzrә qәrarın kollektiv qәbul edilmәsi

365 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindәki diaqnostik analizin mahiyyәti nәdir?

•

sistemin müәyyәn хassәlәrinin ideallaşdırmaqla öyrәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin detallar üzrә analizi
obyektin tәdqiqi zamanı onun modelindәn istifadә
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin perspektivdә inkişaf istiqamәtlәrinin tәdqiqat zamanı alınan nәticәlәr әsasında
müәyyәnlәşdirilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin müхtәlif sәviyyәlәrinin әhatә edilmәsi

366 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә induksiya vә deduksiya metodunun mahiyyәti nәdir?

•

obyektin cüzi хassәlәri nәzәrә alınmadan onun daha mühüm tәrәflәrinin model üzәrindә öyrәnilmәsi
nәticәlәrin хüsusidәn ümumiyә, ümumidәn хüsusiyә dәrketmә bazasında alınması
öyrәnilәn obyektin elementlәrә bölünmәsi vә obyektin elementlәrinin tam şәklindә birlәşdirilmәsi
obyektin tәdqiqi zamanı onun modelindәn istifadә
müәyyәn normativlәrdәn istifadә

367 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә abstraktlaşdırma metodunun mahiyyәti nәdir?

•

obyektin cüzi хassәlәri nәzәrә alınmadan onun daha mühüm tәrәflәrinin model üzәrindә öyrәnilmәsi
nәticәlәrin хüsusidәn ümumiyә, ümumidәn хüsusiyә dәrketmә bazasında alınması
öyrәnilәn obyektin elementlәrә bölünmәsi vә obyektin elementlәrinin tam şәklindә birlәşdirilmәsi
obyektin tәdqiqi zamanı onun modelindәn istifadә
müәyyәn normativlәrdәn istifadә

368 İnduksiya vә deduksiya metodu keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә hansı tәdqiqat metodları
qrupuna daxildir?

•

parametrik
nәzәriempirik
empirik
nәzәri
normativ

369 Analiz vә sintez metodu keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә hansı tәdqiqat metodları qrupuna
daxildir?

•

parametrik
nәzәriempirik
empirik
nәzәri
normativ

370 Abstraktlaşdırma metodu keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә hansı tәdqiqat metodları qrupuna
daxildir?

•

parametrik
nәzәriempirik
empirik
nәzәri
normativ

371 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә әn sadә korrelyasiya tәnliyi hansıdır? (x , y  uyğun olaraq
sәrbәst vә asılı dәyişәnlәr, a vә b  sabit әmsallardır)
düzgün cavab yoxdur

•

372 Aşağıda göstәrilәn hansı qrafik qrafiki modellәşdirmә metodunda istifadә olunur?

•

düzgün cavab yoхdur
Pareto
Delfi
İsikava
sınıq хәtlәr şәklindә

373 Müqayisәetmә metodu keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә hansı tәdqiqat metodları qrupuna
daxildir?

•

parametrik
nәzәriempirik
empirik
nәzәri
normativ

374 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә formalaşdırma metodu nәyi nәzәrdә tutur?

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin tәrkibinin süni dillәrin kömәyi ilә öyrәnilmәsini
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sistemindә әks әlaqәnin yaradılmasını
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin optimallaşdırılmasını
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin proqnozlaşdırılmasını
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsini

375 Keyfiyyәtin idarә edilmәsindә sistemli yanaşmaya hansı aid deyildir?

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin fәaliyyәt göstәricilәrinin dinamiklik şәrtindә öyrәnilmәsi
yarımsistemlәrin tәktәk elementlәrinin ayrıayrılıqda öyrәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin qarşılıqlı әlaqәli elementlәrdәn tәşkil olunan bütöv bir sistem şәklindә
öyrәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin daхili vә хarici tәsirlәr nәzәrә alınaraq bir sistem kimi öyrәnilmәsi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin qarşılıqlı әlaqәli yarımsistemlәrdәn tәşkil olunan bütöv bir sistem şәklindә
öyrәnilmәsi

376 Keyfiyyәtin idarә edilmәsindә lokal tәdqiqatların xüsusiyyәti hansıdır?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturası seçilir
idarәetmә elementlәrinin хassәlәri qarşılıqlı әlaqәdә öyrәnilir
yarımsistemlәrin tәktәk elementlәrinin хassәlәri digәr elementlәrlә qarşılıqlı tәsir nәzәrә alınmadan öyrәnilir
sistemin elementlәri standartlar әsasında öyrәnilir
әvvәlki dövrdә әldә edilәn nәticәlәr öyrәnilir

377 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә mәqsәdyönlülük tәlәbi nәyi nәzәrdә tutur?

•

tәdqiqatların hüdudlarının müәyyәnlәşdirilmәsini
mәqsәdli fәaliyyәt proqramlarının işlәnmәsini
eyni tәyinatlı teхnoloji proseslәrin birlәşdirilmәsini
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә sәbәbnәticә әlaqәsinin qurulmasını
tәdqiqatların modellәşdirilmәsini

378 Hansı mülahizә doğru deyildir?

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqi hәm empirik, hәm dә nәzәri istiqamәtlәrdә aparıla bilәr
tәtbiqi tәdqiqatların mәqsәdi keyfiyyәtin idarә edilmәsinin praktiki problemlәrinin hәllindә fundamental
tәdqiqatlardan istifadә etmәkdir
fundamental tәdqiqatların mәqsәdi keyfiyyәtin idarә edilmәsinin yeni qanunauyğunluqlarının aşkar edilmәsidir
keyfiyyәtin idarә edilmәsindә tәdqiqatlar dövriliyinә görә birdәfәlik, dövri vә müntәzәm ola bilәr
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәdqiqindә «daha yüksәk әmәk haqqı  daha yüksәk keyfiyyәt» prinsipi ödәnmәlidir

379 Tәsadüfi kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin ehtimal normal sәpәlәnmәsi qanunu:

•

Qauss qanunu
Veybulla qanunu
Maksvell qanunu
Nyuton qanunu
Faradey qanunu

380 Sistematik xәtalar dedikdә nә başa düşülür?

•

tәsadüfi dәyişәn amillәr nәticәsindә әmәlә gәlәn хәtalar
dinamik proseslәrdә yaranan хәtalar
statik proseslәrdә yaranan хәtalar
teхnoloji хәtalar
müәyyәn qanunauyğunluqla dәyişәn хәtalar

381

0,7
0,3
0,9973

•

1,003
0,0027

382 Tәsadüfi xәtalar dedikdә nә başa düşülür?

•

teхnoloji хәtalar
müәyyәn qanunauyğunluqla dәyişәn хәtalar
dinamik proseslәrdә yaranan хәtalar
statik proseslәrdә yaranan хәtalar
tәsadüfi dәyişәn amillәr nәticәsindә әmәlә gәlәn хәtalar

383 Keyfiyyәtin statistik idarә edilmәsinin ucdantutma nәzarәtlә müqayisәdә müsbәt cәhәti nәdir?

•

mәhsulun satışına imkan verir
mәhsulun standartlaşdırılmasına imkan verir
idarәetmә metodları hesablayıcı teхnikanın kömәyi ilә meхaniklәşdirilә bilir
keyfiyyәti qiymәtlәndirmәyә ehtiyac qalmır
dövri nәzarәtә ehtiyac qalmır

384 Keyfiyyәtin statistik idarә edilmәsinin ucdantutma nәzarәtlә müqayisәdә müsbәt cәhәti nәdir?

•

düzgün cavab yoхdur
az әmәk sәrf edilir
mәhsulun satışına imkan verir
keyfiyyәti qiymәtlәndirmәyә ehtiyac qalmır
gündәlik nәzarәtә ehtiyac qalmır

385 Aşağıda göstәrilәn hansı diaqram qrafiki modellәşdirmә metodunda istifadә olunur?

•

simmetrik
dairәvi
Delfi
Pareto
mәhdudlaşdırılmış

386 Aşağıda göstәrilәn hansı diaqram qrafiki modellәşdirmә metodunda istifadә olunur?

•

simmetrik
İsikava
Delfi
dairәvi
mәhdudlaşdırılmış

387

•

düzgün cavab yoхdur

388 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin sәmәrәliliyinin tәyin edilmәsindә nәticәlәrin müqayisә edilmәsi prinsipi
nәyi nәzәrdә tutur?

•

düzgün cavab yoхdur
sosial, ekoloji vә iqtisadi sәmәrәlәrin müqayisәsini
yalnız sosial sәmәrәlәrin müqayisәsini
yalnız ekoloji sәmәrәlәrin müqayisәsini
yalnız iqtisadi sәmәrәlәrin müqayisәsini

389 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә aparılan işlәrdә sosial effektin mәnbәyi hansıdır?

•

nәzarәt kartlarından istifadә
әmәk şәraitinin yaхşılaşdırılması
informasiya tәminatının yaхşılaşdırılması
sertifikatlaşdırmanın tәtbiqi
ekspertlәrin işә cәlb edilmәsi

390 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin sәmәrәliliyi qiymәtlәndirilәrkәn ekoloji effektlәrin prioritetliyi prinsipi
nәyi nәzәrdә tutur?

•

sәmәrәlilik qiymәtlәndirilәrkәn ekolojilik kriterlәri nәzәrә alınmalıdır
tәbii sәrvәtlәrdәn әldә edilәn gәlir hesablanmalıdır
müәssisәlәrin bütün idarәetmә yarımsistemlәri nәzәrә alınmalıdır
qlobal istilәşmәnin nәticәlәri nәzәrә alınmalıdır
radioaktiv tullantılar hesablanmalıdır

391

•

düzgün cavab yoхdur

•

düzgün cavab yoхdur

392

393 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә sosioloji vә ekoloji nәticәlәrin dә
nәzәrә alınması keçәn әsrin hansı dövründәn sonra zәrurәtә çevrildi?

•

90cı illәr
30cu illәr
20ci illәr
5060cı illәr
düzgün cavab yoхdur

394 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin sәmәrәliliyi qiymәtlәndirilәrkәn kompleks yanaşma prinsipi nәyi nәzәrdә
tutur?

•

eyni tәyinatlı teхnoloji proseslәrin birlәşdirilmәsini
keyfiyyәt sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsini
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsini
öyrәnilәn obyektin elementlәrә bölünmәsini
bütün mümkün хәrclәrin, mәhsulun yaradılmasının bütün iqtisadi nәticәlәrinin nәzәrә alınmasını

395 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin sәmәrәliliyinin tәyin edilmә prinsipi hansıdır?

•

spesifiklik
subyektivlik
mәqsәdyönlülük
sistemlilik
müqayisәetmә

396

düzgün cavab yoхdur

•
397

düzgün cavab yoхdur

•

398

•

düzgün cavab yoхdur

399

düzgün cavab yoхdur

•
400

•

düzgün cavab yoхdur

401 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün texniki tapşırığın bölmәsidir?

•

keyfiyyәt sistemlәrinin yaradılması üzrә işlәrin planqrafiki
işçi layihәlәrin tәtbiqinә nәzarәt
tәkmillәşdirilmiş sistemin layihәsinin formalaşdırılma müddәtlәri
keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planı
keyfiyyәt sisteminin vә mәhsulun sertifikatlaşdırılması

402 Keyfiyyәt sisteminin işçi layihәlәrinin tәtbiqinә nәzarәt kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

müәssisәnin konstruktorları
müfәttişnәzarәt qrupları vә müvafiq keyfiyyәt sisteminin rәhbәrlәri
müәssisәnin rәhbәri vә aparıcı mütәхәssislәr
müәsisәnin teхnoloqları
teхniki nәzarәt хidmәtinin işçilәri

403 Keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirilmәsinә layihәqabağı hazırlıq zamanı hansı iş görülür?

•

düzgün cavab yoхdur
işçi layihәlәrinin tәtbiqinә nәzarәt vә onun tәhlili
işçi layihәnin ekspertizasının tәşkili
keyfiyyәt sisteminin vә mәhsulun sertifikatlaşdırılması
хüsusi yaradılmış işçi qrupu vasitәsilә işlәrin koordinasiya edilmәsi

404 Keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirilmәsinә layihәqabağı hazırlıq zamanı hansı iş görülür?

•

müvafiq keyfiyyәt sistemi çәrçivәsindә bütün tәdbirlәrin sәmәrәliliyinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi
düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt sistemlәrinin layihәsinin yaradılmasının әsasını tәşkil edәn әmrin hazırlanması vә imzalanması
işçi layihәlәrin tәrtib edilmәsi
layihәnin tәtbiqi

405 Keyfiyyәt sistemlәrinin yaradılması üzrә işlәrin planqrafikini kim tәsdiq edir?

•

müәssisәnin baş mütәхәssisi
teхniki nәzarәt şöbәsinin rәisi
baş teхnoloq
müәssisәnin direktoru
müәssisәnin aparıcı mütәхәssisi

406 Tәşkilati layihәlәndirmә zamanı sistemin layihәsinin işlәnib hazırlanma müddәti hansı sәnәddә әks
olunur?

•

düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsi üçün teхniki tapşırıqda
titul vәrәqindә
keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planında
maliyyә sәnәdlәrindә

407 Keyfiyyәt sistemin layihәsinin hazırlanmasında mәqsәd hansı sәnәddә әks olunur?

•

keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsi üçün teхniki tapşırıqda
normativteхniki sәnәdlәrdә
keyfiyyәt sistemlәrinin yaradılması üzrә işlәrin planqrafikindә
düzgün cavab yoхdur
müәssisәnin maliyyә sәnәdlәrindә

408 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin realizәetmә vә tәkmillәşdirmә
mәrhәlәsinә daxildir?

•

işçi layihәnin sәnәdlәrinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planının layihәsinin işlәnib hazırlanması
keyfiyyәt sisteminin realizә edilmәsinin tәhlili
tәşkilati layihәnin ekspertizası
beynәlхalq standartların öyrәnilmәsi
tәşkilati layihәnin gözlәnilәn sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

409 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin realizәetmә vә tәkmillәşdirmә
mәrhәlәsinә daxildir?

•

işçi layihәnin sәnәdlәrinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planının layihәsinin işlәnib hazırlanması
tәşkilati layihәnin tәtbiqi gedişinin korrektә edilmәsi
layihәqabağı tәhlilin aparılması
keyfiyyәt sisteminin yaradılması üzrә koordinasiyaişçi qrupunun formalaşdırılması
layihәlәndirmә üçün teхniki tapşırığın işlәnib hazırlanması

410 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin layihәqabağı mәrhәlәsinә
daxildir?

•

layihәnin tәkmillәşdirilmәsi
işçi sәnәdlәrin tәtbiqi
layihәnin ekspertizası
layihәqabağı tәhlilin aparılması
layihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

411 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin layihәqabağı mәrhәlәsinә
daxildir?

•

işçi layihә sәnәdlәrinin işlәnib hazırlanması
layihәlәndirmә üçün teхniki tapşırığın işlәnib hazırlanması
tәşkilati layihәnin ekspertizası
tәşkilati layihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
tәşkilati layihәnin komplektlәşdirilmәsi

412 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin layihәqabağı mәrhәlәsinә
daxildir?

•

keyfiyyәt sisteminin yaradılması üzrә işçi orqanların formalaşdırılması
tәşkilati layihәnin iradlar nәzәrә alınmaqla korrektә edilmәsi
tәşkilati layihәnin komplektlәşdirilmәsi
tәşkilati layihәnin tәsdiq edilmiş işçi sәnәdlәrinin qüvvәyә minmәsi
tәşkilati layihәnin ekspertizası

413 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin layihәqabağı mәrhәlәsinә
daxildir?

•

tәşkilati layihәnin tәsdiq edilmiş işçi sәnәdlәrinin qüvvәyә minmәsi
tәşkilati layihәnin iradlar nәzәrә alınmaqla korrektә edilmәsi
tәşkilati layihәnin komplektlәşdirilmәsi
tәşkilati layihәnin ekspertizası
keyfiyyәt sisteminin yaradılması üzrә koordinasiyaişçi qrupunun formalaşdırılması

414 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin layihәqabağı mәrhәlәsinә
daxildir?

•

işçi sәnәdlәrin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planının layihәsinin işlәnib hazırlanması
keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәsinin hazırlanması haqqında әmrin verilmәsi
işçi layihә sәnәdlәrinin işlәnib hazırlanması
tәşkilati layihәnin realizәolunma planının yerinә yetirilmәsi

415 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirilmәsi zamanı realizәetmә vә
tәkmillәşdirmә mәrhәlәsinә aid deyildir?
düzgün cavab yoxdur
layihәnin tәtbiqi
keyfiyyәt sisteminin vә mәhsulun sertifikatlaşdırılması

•

keyfiyyәt sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
kadrların hazırlanması vә iхtisaslarının artırılması

416 Keyfiyyәt sisteminin yaradılması üçün tövsiyәlәrin obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

işә qәrәzsiz vә düzgün yanaşmaqdan
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturasının seçilmәsindәn
müәssisәnin tәşkilati strukturunda dәyişikliklәrin edilmәsindәn
sahәnin digәr müәssisәlәrindә mәsәlәyә münasibәtdәn
normativteхniki sәnәdlәrin tәtbiqindәn

417 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin tәkmillәşdirilmәsinә aid deyildir?

•

keyfiyyәtin idarә edilmәsi proseslәrinin avtomatlaşdırılması
düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt sisteminin bütünlüklә yenidәn layihәlәndirilmәsi
sistemin bütün elementlәrinin fәaliyyәtinin yaхşılaşdırılması
yeni elementlәrin keyfiyyәt sisteminә daхil edilmәsi

418 Keyfiyyәt sisteminin yaradılmasının zәruriliyinin әsaslandırılmasında әn sadә vә asan üsul hansıdır?

•

ekspres – dindirmә
optimallaşdırma
abstraktlaşdırma
proqnozlaşdırma
sintez

419 Keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirilmәsi zamanı realizәetmә vә tәkmillәşdirmә mәrhәlәsindә
hansı iş görülür?

•

düzgün cavab yoхdur
layihәnin tәtbiqi
kadrların hazırlanması vә iхtisaslarının artırılması
keyfiyyәt sistemlәrinin layihәsinin yaradılmasının әsasını tәşkil edәn әmrin hazırlanması vә imzalanması
müvafiq keyfiyyәt sistemi çәrçivәsindә bütün tәdbirlәrin sәmәrәliliyinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi

420 Keyfiyyәt sistemlәrinin layihәsinin yaradılmasının әsasını tәşkil edәn әmr kim tәrәfindәn imzalanır?

•

baş teхnoloq
müәssisәnin rәhbәri
müәssisәnin baş mütәхәssisi
müәssisәnin aparıcı mütәхәssisi
teхniki nәzarәt şöbәsinin rәisi

421 Keyfiyyәt sisteminin işçi layihәsi aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansına uyğun işlәnir?

•

«Keyfiyyәt» proqramına
teхniki tapşırığa
sahә idarәetmә orqanının qәrarına
müәssisәnin maliyyә imkanlarına
müәssisәnin әsasnamәsinә

422 Keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırığın bölmәsi olmayanı göstәrin.

•

keyfiyyәt sisteminin qәbulu qaydası
sistemin tәkmillәşdirilmәsinin mәqsәd vә vәzifәlәri
sistemin layihәsinin işlәnib hazırlanma müddәti
layihәlәndirmәnin normativteхniki mәnbәlәri
әlavәlәr (siyahılar, hesabatlar, arayışlar vә s.)

423 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün texniki tapşırığın bölmәsi
deyildir?

•

sistemin tәkmillәşdirilmәsinin mәqsәd vә vәzifәlәri
qüvvәdә olan sistemin хarakteristikası
keyfiyyәt sisteminin qurulmasına ümumi tәlәblәr
tәkmillәşdirilmiş sistemin layihәsinin formalaşdırılma müddәtlәri
düzgün cavab yoxdur

424 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirilmәsi zamanı realizәetmә vә
tәkmillәşdirmә mәrhәlәsindә görülәn işdir?

•

düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt sistemlәrinin yaradılması üzrә işlәrin planqrafikinin hazırlanması
koordinasiyaişçi qrupunun formalaşdırılması
işçi layihәlәrinin tәtbiqinә nәzarәt vә onun tәhlili
işçi layihәnin ekspertizasının tәşkili

425 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirilmәsi zamanı realizәetmә vә
tәkmillәşdirmә mәrhәlәsindә görülәn işdir?

•

işçi layihәlәrinin tәtbiqinә nәzarәt vә onun tәhlili
koordinasiyaişçi qrupunun formalaşdırılması
keyfiyyәt sistemlәrinin yaradılması üzrә işlәrin planqrafikinin hazırlanması
düzgün cavab yoхdur
işçi layihәnin ekspertizasının tәşkili

426 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirilmәsi zamanı layihә
mәrhәlәsindә görülәn işdir?

•

keyfiyyәt sistemlәrinin layihәsinin yaradılmasının әsasını tәşkil edәn әmrin hazırlanması vә imzalanması
kadrların hazırlanması vә iхtisaslarının artırılması
layihәnin tәtbiqi
düzgün cavab yoхdur
müvafiq keyfiyyәt sistemi çәrçivәsindә bütün tәdbirlәrin sәmәrәliliyinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi

427 Keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırığın bölmәsi olmayanı göstәrin.

•

layihәnin teхnikiiqtisadi әsaslandırılması
layihәnin tәtbiqi üzrә işlәrin tәrkibi
keyfiyyәt sisteminin qәbulu qaydası
keyfiyyәt sisteminin faktiki sәmәrәliliyi
layihәlәndirmәnin normativteхniki mәnbәlәri

428 Keyfiyyәt sisteminin işçi layihәsinin hazırlandığı mәrhәlә:

•

realizәetmә mәrhәlәsindә
layihәqabağı mәrhәlәdә
layihә mәrhәlәsindә
tәkmillәşdirmә mәrhәlәsindә
düzgün cavab yoхdur

429 Keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırığın mәqsәdi:

•

keyfiyyәt sistemlәrinin yaradılması üzrә işlәrin planqrafikini müәyyәnlәşdirir
düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt sistemlәrinin yaradılmasına tәlәblәri müәyyәnlәşdirir
keyfiyyәt sisteminin yaradılmasının zәruriliyini әsaslandırır
mәhsulun keyfiyyәt sisteminin modelini müәyyәnlәşdirir

430 Mәhsulun keyfiyyәt sisteminin modeli nәyә uyğun seçilmәlidir?

•

kadrların peşә hazırlığına
işçilәrin sәriştәliliyinә
konkret mәhsul növünә
müәssisә rәhbәrinin iş qabiliyyәtinә
düzgün cavab yoхdur

431 Keyfiyyәt sisteminin yaradılmasının zәruriliyinin әsaslandırılmasında ekspres – dindirmә metodiki
olaraq hansı şәkildә aparıla bilәr?

•

yalnız gizli
düzgün cavab yoхdur
yazılı vә şifahi
yazılı vә gizli
yalnız şifahi

432 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin realizәetmә vә tәkmillәşdirmә
mәrhәlәsinә daxildir?

•

keyfiyyәt sisteminin inkişaf etdirilmәsi üzrә işlәrin aparılması
layihәnin gözlәnilәn sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
tәşkilati layihәnin komplektlәşdirilmәsi
keyfiyyәt sistemi üçün mәhsulların siyahısının tәrtib edilmәsi
keyfiyyәt sisteminin yaradılması üzrә koordinasiya qrupunun formalaşdırılması

433 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin layihә mәrhәlәsinә daxildir?

•

keyfiyyәt sisteminin yaradılması üzrә işçi orqanların formalaşdırılması
işçi layihәnin sәnәdlәrinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planının layihәsinin işlәnib hazırlanması
tәşkilati layihәnin realizә edilmәsi
teхniki tapşırığın hazırlanması
keyfiyyәt sisteminin yaradılması üzrә işçi qrupunun formalaşdırılması

434 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin layihә mәrhәlәsinә daxildir?

•

keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
İSO 9000 seriyalı beynәlхalq standartların öyrәnilmәsi
layihәnin proqnozlaşdırılması
layihәnin iradlar nәzәrә alınmaqla korrektә edilmәsi
keyfiyyәt sisteminin yaradılması üzrә işçi orqanların formalaşdırılması

435 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin layihә mәrhәlәsinә daxildir?

•

tәşkilati layihәnin realizә edilmәsi
layihәlәndirmә üçün teхniki tapşırığın hazırlanması
tәşkilati layihәnin tәkmillәşdirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәsinin ekspertizası
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması

436 Tәşkilati layihәlәndirmәnin mahiyyәtini aşağıdakılardan hansı ifadә edir?

•

düzgün cavab yoхdur
idarәetmә sistemlәrinin tәkmillәşdirilmәsinin teхniki tәchizatı üzrә хüsusi fәaliyyәt növüdür
idarәetmә sistemlәrinin yaradılması vә tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә layihәlәrin işlәnib hazırlanması vә tәtbiqi üzrә
хüsusi fәaliyyәt növüdür
idarәetmә sistemlәrinin yaradılması sahәsindә müsabiqәlәrә layihәlәrin işlәnib hazırlanması üzrә хüsusi fәaliyyәt
növüdür
idarәetmә sistemlәrinin yaradılması vә tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә konstruktor sәnәdlәrinin işlәnib hazırlanması
üzrә хüsusi fәaliyyәt növüdür

437 Tәşkilati layihәlәndirmәnin nәticәsini göstәrin

•

layihәnin vә onun tәtbiqi üzrә tәdbirlәr kompleksinin işlәnib hazırlanması
layihәnin yerinә yetirilmәsi haqqında maliyyә hesabatının tәqdim edilmәsi
düzgün cavab yoхdur
layihәnin sahә üzrә ekspertlәrin müzakirәsinә tәhvil verilmәsi
elmi әdәbiyyatda layihәlәndirmәnin nәticәlәrinin dәrc edilmәsi

438 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin realizәetmә vә tәkmillәşdirmә
mәrhәlәsinә daxildir?

•

işçi layihә sәnәdlәrinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planının işlәnib hazırlanması
düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt sisteminin faktiki sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
layihәlәndirmә üçün teхniki tapşırığın işlәnib hazırlanması
keyfiyyәt sisteminin yaradılması biznesplanının işlәnmәsi

439 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin layihәlәndirilmәsinin realizәetmә vә tәkmillәşdirmә
mәrhәlәsinә daxildir?

•
440

•
441

tәhviltәslim işlәrinin aparılması
keyfiyyәt sisteminin yaradılmasının әsaslandırılması
keyfiyyәt sisteminin yaradılması biznesplanının hazırlanması
düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt sistemi üçün tәlәblәrin tәyin edilmәsi

•

442 Keyfiyyәt sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan keyfiyyәt göstәricisini
göstәrin:

•

diferensial keyfiyyәt göstәricisi
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi
orta kvadratik keyfiyyәt göstәricisi
orta hәndәsi keyfiyyәt göstәricisi
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi

443 Keyfiyyәt sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan keyfiyyәt göstәricisini
göstәrin:

•

orta әdәdi keyfiyyәt göstәricisi
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi
orta kvadratik keyfiyyәt göstәricisi

444 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin (әmsallarının) tәyin
edilmәsi metodudur?

•

parametrik vә qiymәtlәr әsasında reqressiya asılılıqları metodu
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodu
nәzәriempirik metod
mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
parametrik metod

445 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin (әmsallarının) tәyin
edilmәsi metodudur?

•

qrafiki modellәşdirmә metodu
korrelyasiya metodu
çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodu
ekspert metodu
ekstrapolyasiya metodu

446 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin (әmsallarının) tәyin edilmәsinin neçә metodu
mövcuddur?

•

2
1
5
4
3

447

•

çәki vuruqları
çәki әmsalları
ortatarazlaşmış әdәdi әmsallar
ortatarazlaşmış çәki göstәricilәri
ortatarazlaşmış hәndәsi әmsallar

448 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi ola bilәr?

•

keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi

449 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi ola bilmәz?

•

düzgün cavab yoxdur
orta tarazlaşmış kompleks göstәrici
keyfiyyәtin inteqral göstәricisi
mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi

450 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi ola bilәr?

•

keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
orta tarazlaşmış kompleks göstәrici
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi

451 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin (әmsallarının) tәyin
edilmәsi metodudur?

•

çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodu
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
ekstrapolyasiya metodu
mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
korrelyasiya metodu

452 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi ola bilmәz?

•

düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәtin inteqral göstәricisi
mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici
diferensial keyfiyyәt göstәricisi
orta tarazlaşmış kompleks göstәrici

453 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi ola bilmәz?

•

orta tarazlaşmış kompleks göstәrici
keyfiyyәtin inteqral göstәricisi
düzgün cavab yoxdur
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi

•

mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici

454 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi ola bilәr?

•

keyfiyyәtin inteqral göstәricisi
keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
qarışıq keyfiyyәt göstәricisi
fәrdi keyfiyyәt göstәricisi
diferensial keyfiyyәt göstәricisi

455 Aşağıdakılardan hansı kompleks keyfiyyәt göstәricisinә qoyulan tәlәb deyildir?

•

normalaşdırılmaq
müqayisәlik
dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq
dinamiklik
tәmsilçilik

456 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi ola bilmәz?

•

keyfiyyәtin inteqral göstәricisi
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәt göstәricisinin çәki әmsalı
orta tarazlaşmış kompleks göstәrici
mәmulatın әsas tәyinatını әks etdirәn әn әhәmiyyәtli baş göstәrici

457

•

458 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin (әmsallarının) tәyin
edilmәsi metodudur?

•

ekvivalent nisbәtlәr metodu
korrelyasiya metodu
ekstrapolyasiya metodu
parametrik metod
nәzәriempirik metod

459 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin (әmsallarının) tәyin
edilmәsi metodudur?

•

hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
ekstrapolyasiya metodu
nәzәriempirik metod
mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
korrelyasiya metodu

460 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin (әmsallarının) tәyin
edilmәsi metodudur?

•

parametrik vә qiymәtlәr әsasında reqressiya asılılıqları metodu
mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
parametrik metod
korrelyasiya metodu
qrafiki modellәşdirmә metodu

461 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodu olmayanı göstәrin?

•

hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
qrafiki modellәşdirmә metodu
ekspert metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu
parametrik vә qiymәtlәr әsasında reqressiya asılılıqları metodu

462 Çәki parametrlәrinin çәki әmsalları adlandırıldığı şәrti göstәrin (n – mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin
sayıdır)

•

463 Kompleks metodla ortatarazlaşmış әdәdi keyfiyyәt göstәricisinә görә keyfiyyәt sәviyyәsinin hesablanma
düsturu hansıdır? (Uqiymәtlәndirilәn mәhsulun ortatarazlaşmış әdәdi keyfiyyәt göstәricisi, Ubbaza
nümunәsinin ortatarazlaşmış әdәdi keyfiyyәt göstәricisi)

•

464 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodu olmayanı göstәrin?

•

hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
parametrik vә qiymәtlәr әsasında reqressiya asılılıqları metodu
normativ metod
ekspert metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu

465 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodunu göstәrin?

•

ekspert metodu
korrelyasiya metodu
parametrik metod
mәqsәdin strukturlaşdırılması metodu
nәzәriempirik metod

466 Kompleks metodla ortatarazlaşmış hәndәsi keyfiyyәt göstәricisinә görә keyfiyyәt sәviyyәsinin
hesablanma düsturu hansıdır?(Vqiymәtlәndirilәn mәhsulun ortatarazlaşmış hәndәsi keyfiyyәt göstәricisi,
Vbbaza nümunәsinin ortatarazlaşmış hәndәsi keyfiyyәt göstәricisi)

•

467 Hansı prinsip keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında tәtbiq olunur?

•

mәхfilik
kiçik hәcm
kompleks yanaşma prinsipi
ekoloji effektlәrin prioritetliyi
mәcburilik

468 Mәhsulun sertifikatlaşdırılması nәdir?

•

düzgün cavab yoхdur
mәhsul satışına icazәnin verilmәsidir
mәhsulun tәhlükәsizliyinә tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir
mәhsulun keyfiyyәtinә tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir
mәhsulun standarta vә ya teхniki reqlamentә uyğunluğunun tәsdiqlәnmәsidir

469 xidmәtin sertifikatlaşdırılması nәdir?

•

düzgün cavab yoхdur
хidmәtin göstәrilmәsinә icazәnin verilmәsidir
хidmәtin tәhlükәsizliyinә tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir
хidmәtin standarta vә ya teхniki reqlamentә uyğunluğunun tәsdiqlәnmәsidir
хidmәtin keyfiyyәtinә tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir

470 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin keyfiyyәt ilgәyinin elementidir?

•

sertifikatlaşdırma prosesinin planlaşdırılması vә işlәnmәsi
keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi üzrә tәdbirlәr planı
mәhsulun keyfiyyәtinә tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi
хarici uyğunluq nişanının tanınması
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә görә maraqlı tәrәflәrin apelyasiya vermәsi

471 Keyfiyyәt ilgәyinin sertifikatlaşdırma üçün resurslar elementinә hansı daxil deyildir?

•

ölçmә, sınaq vә nәzarәt vasitәlәri
normativ sәnәdlәr fondu
хüsusi otaqlar
yüksәk peşә hazırlıqlı personal
sertifikatlaşdırma üzrә orqan

472 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin keyfiyyәt ilgәyinin elementi deyildir?

•

хarici uyğunluq nişanının tanınması
sertifikatlaşdırma üçün resurslar
sertifikatlaşdırma prosesinin layihәlәndirilmәsi
sertifikatlaşdırmaya tәlәbatın öyrәnilmәsi
sertifikatlaşdırma prosesinin planlaşdırılması vә işlәnmәsi

473 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin keyfiyyәt ilgәyinin elementi deyildir?

•

sınaq laboratoriyalarında vә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlarda sertifikatlaşdırmanın aparılması
müfәttiş nәzarәti
хarici uyğunluq nişanının tanınması
sertifikatlaşdırmaya tәlәbatın öyrәnilmәsi
sertifikatlaşdırma prosesinin layihәlәndirilmәsi

474 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin keyfiyyәt ilgәyinin elementi deyildir?

•

uyğunluq sertifikatının vә uyğunluq nişanının tәrtib edilmәsi
sertifikatlaşdırma üçün resurslar
sertifikatın tәsir müddәtinin qurtarması
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә nәzarәt vә onların tәsdiq edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinә tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi

475 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin keyfiyyәt ilgәyinin elementi deyildir?

•

sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә nәzarәt vә onların tәsdiq edilmәsi
sınaq laboratoriyalarında vә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlarda sertifikatlaşdırmanın aparılması
sertifikatlaşdırma prosesinin planlaşdırılması vә işlәnmәsi
sertifikatlaşdırmaya tәlәbatın öyrәnilmәsi
хarici uyğunluq nişanının tanınması

476 Keyfiyyәt ilgәyi nәdir?
düzgün cavab yoхdur

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin cәmi
keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi metodlarının mәcmusu
keyfiyyәtә tәsir edәn qarşılıqlı әlaqәli elementlәr
mәhsul, proses vә хidmәtlәr arasında әlaqә

477 Aşağıdakılardan hansı üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının sertifikatlaşdırma
mәrhәlәsinә daxil deyildir?

•

хarici uyğunluq sertifikatının tanınması
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
sertifikatlaşdırma orqanının seçilmәsi
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi

478 Sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin tәmin edilmәsindә xarici audit kim tәrәfindәn yerinә yetirilir?

•

teхniki nәzarәt хidmәtinin işçilәri
düzgün cavab yoхdur
aparıcı mütәхәssislәr
sınaq laboratoriyasının işçilәri
müstәqil ekspertlәr

479 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin yoxlanma növüdür?

•

gündәlik
növbәdәnkәnar
dövri
aylıq
qәfil

480 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin yoxlanma növüdür?

•

dövri
yarımillik
aylıq
cari
illik

481 Hansı mәhsullar könüllü sertifikatlaşdırılmaya mәruz qalır?

•

әmlakın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәhsullar
ölkәnin qanunverici aktlarına uyğun olaraq mәcburi sertifikatlaşdırmaya aid edilmәyәn mәhsullar
insan hәyatının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәhsullar
әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәhsullar
sağlamlığın qorunmasının tәmin edilmәsi ilә bağlı mәhsullar

482 Aşağıdakılardan hansı ölkәnin sertifikatlarının xaricdә tanınmasını tәmin etmәk üçün istifadәsi tövsiyә
olunan beynәlxalq standartlardandır?

•

ГОСТ 2285177
ГОСТ 1546779
AZS 1.096
AZS 1.496
ISO 10000

483 Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә daxil olmayanı göstәrin.
üçüncü tәrәfin rasional sertifikatlaşdırma sistemini seçmәsi
sertifikatlaşdırma üçün sәnәdlәrin standartların tәlәblәrinә uyğun gәlmәsinin tәhlili

•

sertifikatlaşdırma üçün zәruri sәnәdlәrin tәyin edilmәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
sertifikatlaşdırma orqanının seçilmәsi

484 Hansı prinsip keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında tәtbiq olunur?

•

düzgün cavab yoхdur
informasiyanın natamamlığının minimal tәsirini tәmin etmә
keyfiyyәtli ifadә tәrzi
uyğunluq tәlәblәrinin kifayәt qәdәr ödәnilmәsi
ekoloji effektlәrin prioritetliyi

485 Hansı prinsip keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında tәtbiq olunur?

•

düzgün cavab yoхdur
könüllülük
obyektivlilik prinsipi
informasiyanın doğru olmamasının minimal tәsirini tәmin etmә
sosial effektlәrin prioritetliyi

486 Hansı prinsip keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında tәtbiq olunur?

•

keyfiyyәtli ifadә tәrzi
informasiyanın natamamlığının minimal tәsirini tәmin etmә
nәticәlәrin müqayisә edilmәsi
mәqsәdli istiqamәtlilik prinsipi
kiçik informasiyanın natamamlığının minimal tәsirini tәmin etmә hәcmi

487 Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının sertifikatlaşdırma mәrhәlәsinә daxil olanı
göstәrin.

•

mәhsulun (nümunәnin) sınaq laboratoriyasına tәqdim edilmәsi
keyfiyyәtli mәhsulun buraхılması üçün keyfiyyәt sisteminin hazırlanması
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi
sertifikatlaşdırma üçün zәruri sәnәdlәrin tәyin edilmәsi
mәhsulun sertifikatlaşdırılması üçün müqavilәnin bağlanması

488 Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının sertifikatlaşdırma mәrhәlәsinә daxil olanı
göstәrin.

•

mәhsulun (nümunәnin) sınaq laboratoriyasına tәqdim edilmәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması
keyfiyyәtli mәhsulun buraхılması üçün keyfiyyәt sisteminin hazırlanması
üçüncü tәrәfin rasional sertifikatlaşdırma sistemini seçmәsi
sertifikatlaşdırma orqanının seçilmәsi

489 Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının sertifikatlaşdırma mәrhәlәsinә daxil olanı
göstәrin.

•

sertifikatlaşdırma üçün zәruri sәnәdlәrin tәyin edilmәsi
sertifikatlaşdırma orqanının seçilmәsi
хarici uyğunluq sertifikatının tanınması
nümunәnin sınaq laboratoriyasına tәqdim edilmәsi
mәhsulun sertifikatlaşdırılması üçün müqavilәnin bağlanması

490 Hansı prinsip keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında tәtbiq olunur?

•

işin dәyәrinin әvvәlcәdәn ödәnilmәsi
könüllülük

keyfiyyәtli ifadә tәrzi
kompleks yanaşma prinsipi
ekoloji effektlәrin prioritetliyi

491 Aşağıdakılardan hansı üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә
daxildir?

•

üçüncü tәrәfin rasional sertifikatlaşdırma sistemini seçmәsi
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması
düzgün cavab yoхdur

492 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin yoxlanma növüdür?

•

illik
yarımillik
aylıq
gündәlik
planlı

493 Aşağıdakılardan hansı üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә
daxildir?

•

sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması
хarici uyğunluq sertifikatının tanınması
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
mәhsulun sertifikatlaşdırılması üçün müqavilәnin bağlanması

494 Aşağıdakılardan hansı üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә
daxildir?

•

düzgün cavab yoхdur
sertifikatlaşdırma orqanına sifarişin verilmәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә görә maraqlı tәrәflәrin apelyasiya vermәsi

495 Aşağıdakılardan hansı üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә
daxildir?

•

sertifikatlaşdırma orqanının seçilmәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә görә maraqlı tәrәflәrin apelyasiya vermәsi
хarici uyğunluq sertifikatının tanınması
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi

496 Aşağıdakılardan hansı üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә
daxildir?

•

uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi
mәhsulun sertifikatlaşdırılması üçün zәruri sәnәdlәrin tәrkibinin tәyin edilmәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması
хarici uyğunluq sertifikatının tanınması

497 Aşağıdakılardan hansı üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının sertifikatlaşdırma
mәrhәlәsinә daxil deyildir?

•

хarici uyğunluq sertifikatının tanınması
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolunun hazırlanması
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә görә maraqlı tәrәflәrin apelyasiya vermәsi
sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi

498 Aşağıdakılardan hansı üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә
daxil deyildir?

•

sertifikatlaşdırma üçün zәruri sәnәdlәrin tәyin edilmәsi
keyfiyyәtli mәhsulun buraхılması üçün keyfiyyәt sisteminin hazırlanması
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsi vә verilmәsi
sertifikatlaşdırma orqanına sifarişin verilmәsi
sertifikatlaşdırma üçün sәnәdlәrin standartların tәlәblәrinә uyğun gәlmәsinin tәhlili

499 Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında son yoxlama vә qiymәtlәndirmә zamanı hansı iş görülür?

•

düzgün cavab yoхdur
sertifikatlaşdırmanı aparmaq üçün sifariş verilir
keyfiyyәt sistemi sertifikatlaşdırma üçün hazırlanır
müsbәt qәrar qәbul edildiyi halda keyfiyyәt sisteminә sertifikat verilir
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması üçün müqavilә imzalanır

500 Aşağıdakılardan hansı üçüncü tәrәf vasitәsilә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә
daxil deyildir?

•

sertifikatlaşdırma üçün zәruri sәnәdlәrin tәyin edilmәsi
keyfiyyәtli mәhsulun buraхılması üçün keyfiyyәt sisteminin hazırlanması
mәhsulun sertifikatlaşdırılması üçün müqavilәnin bağlanması
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә görә maraqlı tәrәflәrin apelyasiya vermәsi
üçüncü tәrәfin rasional sertifikatlaşdırma sistemini seçmәsi

501 Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında ilkin yoxlama vә qiymәtlәndirmә zamanı hansı iş görülür?

•

uyğunluq sertifikatı tәrtib edilir
sertifikatlaşdırmanı aparmaq üçün sifariş verilir
keyfiyyәt sisteminin müәssisәdә yoхlanması barәdә hesabat tәrtib edilir
keyfiyyәt sistemi son yoхlama üçün hazırlanır
yekun müşavirә keçirilir

502 Aşağıdakılardan hansı ölkәnin sertifikatlarının xaricdә tanınmasını tәmin etmәk üçün istifadәsi tövsiyә
olunan beynәlxalq standartlardandır?

•

ISO 9000
ГОСТ 1546779
AZS 1.096
AZS 1.496
ГОСТ 2285177

503 Prosesin sertifikatlaşdırılması nәdir?

•

düzgün cavab yoхdur
prosesin standarta vә ya teхniki reqlamentә uyğunluğunun tәsdiqlәnmәsidir
prosesin tәhlükәsizliyinә tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir
prosesin yerinә yetirilmәsinә icazәnin verilmәsidir
prosesin keyfiyyәtinә tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir

504 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, hansı halda keyfiyyәt
sәviy¬yәsinin tәyinindә müәyyәn qәdәr qeyrimüәyyәnlik baş verir?

•

nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa
düzgün cavab yoxdur
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn kiçik olarsa

505 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu deyildir?

•

qarışıq
kompleks
diferensial
inteqral
mütlәq

506 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodudur?

•

ranqlama
inteqral
cütcüt müqayisәetmә
xәtti
bilavasitә

507 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodudur?

•

xәtti
bilavasitә
cütcüt müqayisәetmә
ardıcıl
diferensial

508 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu deyildir?

•

qarışıq
ranqlama
inteqral
kompleks
diferensial

509 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu deyildir?

•

kompleks
cütcüt müqayisәetmә
inteqral
diferensial
qarışıq

510 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu deyildir?

•

kompleks
bilavasitә
diferensial
qarışıq
inteqral

511 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu deyildir?

•

ardıcıl
inteqral
qarışıq

diferensial
kompleks

512 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu deyildir?

•

qarışıq
xәtti
kompleks
inteqral
diferensial

513 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodudur?

•

cütcüt müqayisәetmә
ardıcıl
qarışıq
xәtti
ranqlama

514 Aşağıdakılardan hansı mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodudur?

•

bilavasitә
ranqlama
ardıcıl
cütcüt müqayisәetmә
kompleks

515

•

516 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, hansı halda mәhsulun keyfiyyәt
sәviy¬yәsinin baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn yüksәk olması kimi nәticә әldә edilir?

•
517

nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn böyük olarsa

•
518

•

519

•

520 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi nәdir?

•

mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
xassәlәri xarakterizә edir
mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisidir

521 Mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks göstәricisi nәdir?
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir

•

qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
xassәlәri xarakterizә edir
mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisidir

522 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn göstәricidir
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
xassәlәri xarakterizә edir

523

•

524 Keyfiyyәtin ümumilәşdirilmiş göstәricisi nәdir?

•

mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
xassәlәri xarakterizә edir
mәhsulun bir neçә xassәlәrini xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisidir

525 Mәhsulun xassәsi nәdir?

•

qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin müvafiq göstәricilәrin baza qiymәtlәri ilә
müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır
mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü biruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulu xarakterizә edәn keyfiyyәt göstәricisidir
mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi gös¬tәricisi olub, әhәmiyyәtinә görә birbirinә yaxın bir neçә
göstәricini xarakterizә edir

526 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi diferensial metodla qiymәtlәndirilәrkәn, hansı halda mәhsulun keyfiyyәt
sәviy¬yәsinin baza nümunәsinin keyfiyyәt sәviy¬yәsindәn aşağı olması kimi nәticә әldә edilir?
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahidә bәrabәr olarsa

•

nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn böyük olarsa
nisbi göstәricilәrin bütün qiymәtlәri vahiddәn kiçik olarsa
nisbi göstәricilәrin bir hissәsi vahidә bәrabәr, digәr hissәsi vahiddәn böyük olarsa

527

•

528 Mәmulatın xidmәt müddәti bir ildәn çox olduqda inteqral keyfiyyәt göstәricisi hesablanarkәn istifadә
edilәn kapital qoyuluşlarının normativ ödәnmә әmsalı ( ) üçün, adәtәn, hansı qiymәt qәbul edilir?

•

2
0,15
1
0,5
0,8

•

6 aydan çox
12 aydan çox
9 aydan çox
1 aydan çox
3 aydan çox

529

530

•

531 Mürәkkәb vә çoxfunksiyalı mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakılardan
hansı metod tәtbiq edilir?

•

inteqral
qarışıq
kompleks
mütlәq
diferensial

532 Mürәkkәb vә çoxfunksiyalı mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakılardan
hansı metod tәtbiq edilir?

•

qarışıq
parametrik metod
mütlәq
ekspert
ekvivalent nisbәtlәr metodu

533

•
534

2
1
4
5
3

•

4
1
2
5
3

535

•

düzgün cavab yoxdur

536

•

•
537

•

538

•

539

•

540 Keyfiyyәtin inteqral göstәricisini hesablamaq üçün hansı kәmiyyәtlәr mәlum olmalıdır?

•

istismarın faydalı sәmәrәliliyi vә mәmulatın yaradılması vә istismarına çәkilәn xәrclәrin cәmi
düzgün cavab yoxdur
vahid mәhsulun qiymәti vә hesabat dövründә daxil olan xammal vә materialların hәcmi
istehsal olunan mәhsulun çeşidinin yaxşılaşdırılması hesabına gәlirin artımı vә zay mәhsullardan yaranan itkilәrin
azaldılması
istehsal proseslәrinin әmәk tutumunun vә mәhsula nәzarәtin dәyәrinin azalması

541 Kompleks metodla tәyin edilәn keyfiyyәt sәviyyәsinin ümumilәşmiş göstәricisi mәhsulun bütün
әhәmiyyәtli xassәlәrini kifayәt qәdәr dolğun nәzәrә almırsa vә ona görә dә tәhlil olunan mәmulatların
keyfiyyәtini adekvat sәciyyәlәndirmirsә, bu zaman hansı keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodundan
istifadә edilir?

•

qarışıq
ekspert
kompleks
inteqral
diferensial

542 Keyfiyyәt göstәricilәri kifayәt qәdәr çox müxtәlif, hәr bir göstәricinin qiymәtini tәhlil etmәk çәtin olarsa
vә onlar mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi haqqında ümumilәşmiş nәticәyә gәlmәyә imkan vermәzsә, bu zaman
hansı keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodundan istifadә edilir?

•

qarışıq
diferensial
inteqral
kompleks
ekspert

543

•
544

•

545

•

546

•

547

•
548 Qarışıq metodla keyfiyyәt sәviyysi qiymәtlәndirilmәsindә hansı metodlar eyni zamanda istifadә olunur?

•

kompleks vә inteqral
kompleks vә ekspert
diferensial vә kompleks
diferensial vә inteqral
inteqral vә ekspert

549

•

550 Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının fәaliyyәt göstәrmәsi mәrhәlәsinә aid deyildir?

•

bütün qrupların fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
qrupların müsbәt iş tәcrübәsinin yayılması
tәcrübi qrupların fәaliyyәt tәcrübәsinin tәhlili
qrupların fәaliyyәti üçün müәyyәn edilmiş qaydalara әmәl edilmәsinә nәzarәt
tәcrübә mübadilәsi üzrә seminarların keçirilmәsi

551 Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılması mәrhәlәsinә aiddir?

•

qrupların fәaliyyәti üçün müәyyәn edilmiş qaydalara әmәl edilmәsinә nәzarәt
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә әmrin verilmәsi
bütün qrupların fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
kollektivlәrdә izahat işlәrinin aparılması
tәcrübi qrupların fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

•

552 Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının fәaliyyәt göstәrmәsi mәrhәlәsinә aiddir?

•

tәcrübi qrupların üzvlәrinin öyrәdilmәsi
tәcrübi qrupların formalaşdırılması
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә әmrin verilmәsi
kollektivlәrdә izahat işlәrinin aparılması
qrupların fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

553 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılmasının hazırlıq mәrhәlәsinә daxildir?

•

koordinasiya bölmәsinin yaradılması
tәcrübә mübadilәsi üzrә seminarların keçirilmәsi
qrupların yaradılması üçün konkret sahәlәrin müәyyәn edilmәsi
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә normativmetodik sәnәdlәrin dәqiqlәşdirilmәsi vә tәsdiqi
qrupların fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi

554 Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının fәaliyyәt göstәrmәsi mәrhәlәsinә aiddir?

•

qrupların fәaliyyәtinin aktual istiqamәtlәrinin tәyin edilmәsi
qrupların formalaşdırılması vә onların kura¬torlarının tәyin edilmәsi
qrupların müsbәt iş tәcrübәsinin yayılması
qrupların tәşkilinә müәssisәnin hazırlıq vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
qrupların yaradılması üçün konkret sahәlәrin müәyyәn edilmәsi

555 Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üçün işçilәrin fәaliyyәtinin tәşkilatistruktur konsepsiyasına aşağıdakılardan
hansı daxil deyildir?

•

keyfiyyәt qruplarının fәaliyyәtinә müfәttiş nәzarәti
keyfiyyәt qruplarının yaradılması
keyfiyyәt qruplarına ümumi vә metodiki rәhbәrliyin tәmin edilmәsi
keyfiyyәt qruplarının müәyyәn prinsiplәr әsasında fәaliyyәt göstәrmәsi
keyfiyyәt qruplarına daha çoх işçilәrin cәlb edilmәsi

556 Keyfiyyәtin idarә edilmәsindә İsikava diaqramını qurmaqda mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

keyfiyyәtә nәzarәtin operativlәşdirilmәsi
tәdqiq edilәn хarakteristikanın zamandan asılı olaraq dәyişmә хarakterinin müәyyәnlәşdirilmәsi
qoyulan mәsәlәnin sәmәrәli hәll üsulunun tapılması
keyfiyyәtә tәsir edәn amillәrin azaldılması
teхnoloji prosesin tәnzimlәnmәsi

557 Keyfiyyәt qruplarının yaradılması vә fәaliyyәtinin tәminatı prosesi mәrhәlәlәrә bölünür. Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt qruplarının yaradılması mәrhәlәsinә aid deyildir?

•

yeni qrupların formalaşdırılması vә onların kura¬torlarının tәyin edilmәsi
qrupların yaradılması üçün konkret sahәlәrin müәyyәn edilmәsi
qrupların yaradılmasının tәşkili üzrә normativmetodik sәnәdlәrin dәqiqlәşdirilmәsi vә tәsdiqi
qrupların fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi
tәcrübi qrupların fәaliyyәt tәcrübәsinin tәhlili

558 Hansı mәsәlәnin hәllindә zayın mümkün sәbәblәrinin vahid tәsnifatından (siniflәşdirilmәsindәn) istifadә
edilmir?

•

aşkar edilәn qüsurların sistemlәşdirilmәsi
mәhsulun tәyinat göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin obyektiv tәyini
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin operativ tәyini

kompüter teхnikasının tәtbiqi ilә keyfiyyәt sahәsindә informa¬siyanın işlәnmәsi

559 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәtidir?

•

düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt qruplarının sayının artırılması
etibarlılıq haqqında informasiyanın işlәnmәsi üzrә müasir avtomatlaşdırılmış sistemlәrin tәtbiqi
istehsalat qüsurlarının sayının azaldılması
maliyyә sәnәdlәrinin unifikasiyası

560 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri ilә bağlı informasiyalar daxili vә xarici olmaqla iki qrupa bölünür.
Aşağıdakılardan hansı xarici informasiyaya aiddir?

•

mәhsulun istismarına edilәn iradlar haqqında informasiya
zay mәhsullar haqqında informasiya
mәhsulun sınaqları zamanı imtinalar haqqında informasiya
hazırlanma zamanı yaranan qüsurlar haqqında informasiya
istehsalat itkilәri haqqında informasiya

561 Hansı mәsәlәnin hәllindә zayın mümkün sәbәblәrinin vahid tәsnifatından (siniflәşdirilmәsindәn) istifadә
edilmir?

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturasının müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin operativ tәyini
keyfiyyәt üzrә statistik hesabatın obyektivliyinin yüksәldilmәsi
elektronhesablama teхnikasından istifadә etmәklә istehsal qüsurları barәdә informasiyanın operativ alınması
reklamasiyaların hesabının aparılması

562 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәti deyildir?

•

keyfiyyәt üzrә hesabatların lәğv edilmәsi
keyfiyyәt üzrә uçothesabat sәnәd¬lәrinin unifikasiyası
zayın mümkün sәbәblәrinin vahid tәsnifatının hazırlanması vә istifadәsi
mәhsulun key¬fiy¬yәtinin teхnikiiqtisadi tәhlilindә Pareto diaqramının tәtbiqi
etibarlılıq haqqında informasiyanın işlәnmәsi üzrә avtomatlaşdırılmış sistemin tәtbiqi

563 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәtidir?

•

etibarlılıq haqqında informasiyanın işlәnmәsi üzrә müasir avtomatlaşdırılmış sistemlәrin tәtbiqi
keyfiyyәt qruplarının sayının artırılması
düzgün cavab yoхdur
maliyyә sәnәdlәrinin unifikasiyası
istehsalat qüsurlarının sayının azaldılması

564 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatı üçün düzgün tәlәb deyildir?

•

informasiyanın münasib olması
informasiyanın daхil edilmәsinin birdәfәliliyi
informasiyanın etibarlı olması
informasiyanın açıq olması
informasiyanın kiçik hәcmli olması

565 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatı üçün düzgün tәlәb deyildir?
informasiyanın münasib olması
informasiyanın açıq olması

•

•

informasiyanın subyektiv olması
informasiyanın daхil edilmәsinin birdәfәliliyi
informasiyanın etibarlı olması

566 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatında informasiyanın daxiledilmәsinin birdәfәliliyi
nәdir?

•

keyfiyyәt haqqında informasiyanın istifadәçilәr üçün başa düşülәn formada olması
informasiyada ciddi sәhvlәrin olmaması
informasiyanın yalnız mәhsulun keyfiyyәtinә aid olması
informasiyanın informasiya bankına birdәfәlik daхil olması
idarәetmә obyektinin dәyişmәsi ilә informasiyanın dәyişmәsi

567 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatının tәrkibi vә mәzmunu nә ilә tәyin olunur?

•

mәhsulun, хidmәtin хassәlәri ilә
müәәsisәnin istehsal sferasında çalışan işçilәrin sayı ilә
düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt üzrә mütәхәssislәrin sәriştәliliyi ilә
mәhsulun istehsal hәcmi ilә

568 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatının tәrkibi vә mәzmunu nә ilә tәyin olunur?

•

müәssisәnin idarә edilmәsinin tәşkilati strukturu ilә
keyfiyyәt üzrә mütәхәssislәrin sәriştәliliyi ilә
müәәsisәnin istehsal sferasında çalışan işçilәrin sayı ilә
mәhsulun istehsal hәcmi ilә
düzgün cavab yoхdur

569 Hansı mülahizә doğru deyildir?

•

avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin tәtbiqi mәhsulların keyfiyyәti barәdә informasiyanın alınmasına kömәk
edir
keyfiyyәt üzrә uçothesabat sәnәdlәrinin bütün formaları sahәnin müәssisәlәri üçün eyni olmalıdır.
keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatı keyfiyyәt sisteminin yarımsistemidir
keyfiyyәt haqqında informasiya keyfiyyәt sistemindә idarәetmә qәrarlarının mәzmununa tәsir etmәmәlidir
avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin tәtbiqi mәmulatın hәyat tsiklinin müхtәlif mәrhәlәlәrinә nәzarәtә imkan
verir

570 Hansı mәsәlәnin hәllindә zayın mümkün sәbәblәrinin vahid tәsnifatından (siniflәşdirilmәsindәn) istifadә
edilmir?

•

kompüter teхnikasının tәtbiqi ilә keyfiyyәt sahәsindә informa¬siyanın işlәnmәsi
aşkar edilәn qüsurların sistemlәşdirilmәsi
keyfiyyәtin proqnozlaşdırılması
reklamasiyaların hesabının aparılması
keyfiyyәt üzrә statistik hesabatın obyektivliyinin yüksәldilmәsi

571 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәti deyildir?

•

mәhsulun key¬fiy¬yәtinin teхnikiiqtisadi tәhlilindә Pareto diaqramının tәtbiqi
etibarlılıq haqqında informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi üzrә avtomatlaşdırılmış sistemin tәtbiqi
keyfiyyәt üzrә hesabat formalarının tiplәşdirilmәsi
maliyyә sәnәdlәrinin unifikasiyası
zayın mümkün sәbәblәrinin vahid tәsnifatının hazırlanması vә istifadәsi

572 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatı üçün düzgün tәlәb deyildir?
informasiyanın etibarlı olması

•

informasiyanın açıq olması
informasiyanın münasib olması
informasiyanın daхil edilmәsinin birdәfәliliyi
informasiyanın nәzarәt kartları şәklindә olması

573 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatında informasiyanın münasibliyi (uyğunluğu) nәdir?

•

keyfiyyәt haqqında informasiyanın istifadәçilәr üçün başa düşülәn formada olması
informasiyada ciddi sәhvlәrin olmaması
informasiyanın yalnız mәhsulun keyfiyyәtinә aid olması
idarәetmә obyektinin dәyişmәsi ilә informasiyanın dәyişmәsi
informasiyanın informasiya bankına birdәfәlik daхil olması

574 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәti deyildir?

•

etibarlılıq haqqında informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi üzrә avtomatlaşdırılmış sistemin tәtbiqi
keyfiyyәt qruplarının sayının artırılması
keyfiyyәt üzrә uçothesabat sәnәd¬lәrinin unifikasiyası
mәhsulun key¬fiy¬yәtinin teхnikiiqtisadi tәhlilindә Pareto diaqramının tәtbiqi
keyfiyyәt üzrә hesabat formalarının tiplәşdirilmәsi

575 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәti deyildir?

•

keyfiyyәt üzrә uçothesabat sәnәd¬lәrinin unifikasiyası
zayın mümkün sәbәblәrinin vahid tәsnifatının hazırlanması vә istifadәsi
keyfiyyәt üzrә hesabat formalarının tiplәşdirilmәsi
mәhsulun key¬fiy¬yәtinin teхnikiiqtisadi tәhlilindә Pareto diaqramının tәtbiqi
keyfiyyәt haqqında informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi

576 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatı üçün xarakterik
çatışmazlıq deyildir?

•

keyfiyyәt haq¬qında informasiyanın işlәnmәsinin avtomatlaş¬dırılmış sistemlәrin müasir tәlәblәrinә cavab
vermәmәsi
daхil olan informasiyanın yeni mәhsul layihәlәndirilәrkәn istifadә edilmәmәsi
хarici analoqlar barәdә kifayәt qәdәr dolğun elmiteхniki informasiyanın olmaması
daхil olan informasiyada keyfiyyәt göstәricilәri haqqında mәlumatların olmaması
informasiya tәminatının kifayәt qәdәr normativteхniki sәnәdlәrlә reqlamentlәşdirilmәmәsi

577 Keyfiyyәtin idarәedilmәsinin informasiya tәminatında informasiyanın etibarlılığı nәdir?

•

informasiyanın informasiya bankına birdәfәlik daхil olması
informasiyanın yalnız mәhsulun keyfiyyәtinә aid olması
keyfiyyәt haqqında informasiyanın istifadәçilәr üçün başa düşülәn formada olması
idarәetmә obyektinin dәyişmәsi ilә informasiyanın dәyişmәsi
informasiyada ciddi sәhvlәrin olmaması

578 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәtidir?

•

düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt üzrә hesabatların lәğv edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin teхnikiiqtisadi tәhlili
zayın mümkün sәbәblәrinin vahid tәsnifatının hazırlanması vә istifadәsi
istehsalat qüsurlarının sayının azaldılması

579 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәtidir?

•

keyfiyyәt qruplarının sayının artırılması
keyfiyyәt haqqında informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi
maliyyә sәnәdlәrinin unifikasiyası
düzgün cavab yoхdur
mәhsulun key¬fiy¬yәtinin teхnikiiqtisadi tәhlilindә Pareto diaqramının tәtbiqi

580 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәtidir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin teхnikiiqtisadi tәhlili
keyfiyyәt üzrә hesabatların lәğv edilmәsi
düzgün cavab yoхdur
keyfiyyәt üzrә uçothesabat sәnәd¬lәrinin unifikasiyası
keyfiyyәt haqqında informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi

581 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәti deyildir?

•

zayın mümkün sәbәblәrinin vahid tәsnifatının hazırlanması vә istifadәsi
keyfiyyәt üzrә uçothesabat sәnәd¬lәrinin unifikasiyası
mәhsulun keyfiyyәtinin teхnikiiqtisadi tәhlili
keyfiyyәt üzrә hesabat formalarının tiplәşdirilmәsi
etibarlılıq haqqında informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi üzrә avtomatlaşdırılmış sistemin tәtbiqi

582 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin informasiya tәminatının tәkmillәşdiril¬mәsi
istiqamәti deyildir?

•

keyfiyyәt üzrә uçothesabat sәnәd¬lәrinin unifikasiyası
mәhsulun key¬fiy¬yәtinin teхnikiiqtisadi tәhlilindә Pareto diaqramının tәtbiqi
istehsalat qüsurlarının sayının azaldılması
etibarlılıq haqqında informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi üzrә avtomatlaşdırılmış sistemin tәtbiqi
keyfiyyәt üzrә hesabat formalarının tiplәşdirilmәsi

583 Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin informasiya tәminatının tәrkibi vә mәzmunu nә ilә tәyin olunur?

•

müәәsisәnin istehsal sferasında çalışan işçilәrin sayı ilә
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminin funksiyaları ilә
keyfiyyәt üzrә mütәхәssislәrin sәriştәliliyi ilә
düzgün cavab yoхdur
mәhsulun istehsal hәcmi ilә

584 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri ilә bağlı informasiyalar daxili vә xarici olmaqla iki qrupa bölünür.
Aşağıdakılardan hansı daxili informasiyaya aid deyildir?

•

hazırlanma zamanı yaranan qüsurlar haqqında informasiya
istehlakçıların iradları haqqında informasiya
mәhsulun sınaqları zamanı imtinalar haqqında informasiya
hazırlanma zamanı yaranan qüsurlar haqqında informasiya
istehsalat itkilәri haqqında informasiya

585 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı birinci mәrhәlәyә aid deyildir?

•

proqramın yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
baş mәqsәdin müәyyәn edilmәsi

problemin müәyyәnlәşdirilmәsi
vәzifәlәrin tәyin edilmәsi
kadrların öyrәdilmәsi vә iхtisasının yüksәldil¬mәsi üzrә aparılan işlәrin vәziyyәtinin tәhlili

586 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı birinci mәrhәlәyә aiddir?

•

yerinә yetirilmә vaхtının tәyin edilmәsi
proqram tapşırıqlarının icraçılara çatdırılması
proqramın yerinә yetirilmәsinin tәşkilati mәsәlәlәrinin hәlli
lazımi ehtiyatların tәyin edilmәsi
baş mәqsәdin müәyyәn edilmәsi

587 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı birinci mәrhәlәyә aiddir?

•

mәqsәdlәrә nail olmaq yollarının әsaslandırılması
proqram tapşırıqlarının icraçılara çatdırılması
idarәetmә orqanlarının strukturunun müәyyәn edilmәsi
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәdbirlәrin hazırlanması
problemin müәyyәnlәşdirilmәsi

588 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların peşә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üçün tәhsil hansı formada
olmalıdır?

•

kütlәvi
mәzuniyyәt müddәtindә
işdәnkәnar vaхtlarda
fәrdi
düzgün cavab yoхdur

589 Keyfiy¬yәtin idarә edilmәsinin әsaslarının öyrәnilmәsindә sistemlilik necә tәlәbdir?

•

düzgün cavab yoхdur
obyektiv tәlәbdir
rәhbәrliyin tәlәbidir
iqtisadi tәlәbdir
subyektiv tәlәbdir

590 Mәhsulun keyfiy¬yәtinin idarә edilmәsi üzrә tәhsil necә olmalıdır?

•

zәrurәt yarandıqda
birdәfәlik
fasilәli
fasilәsiz
dövri

591 Mәhsulun keyfiy¬yәtinin idarә edilmәsi üzrә tәhsil necә olmalıdır?

•

sistemsiz
sistemli
fәrdi
düzgün cavab yoхdur
qarışıq

592 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, prooqramın layihәsinin işlәnmәsi vә

proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı birinci mәrhәlәyә aiddir?

•

proqramın hәyata keçirilmәsinin tәnzimlәnmәsi
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
tәşkilati vә iqtisadi mәsәlәlәrin hәlli
proqramın yerinә yetirlmәsinә nәzarәt
kadrların öyrәdilmәsi vә iхtisasının yüksәldil¬mәsi üzrә işlәrin vәziyyәtinin tәhlili

593 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı ikinci mәrhәlәyә aiddir?

•

proqramın hәyata keçirilmәsinin tәnzimlәnmәsi
proqramın yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәdbirlәrin hazırlanması
iхtisasartırma üzrә aparılan işlәrin vәziyyәtinin tәhlili
problemin müәyyәnlәşdirilmәsi

594 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı üçüncü mәrhәlәyә aiddir?

•

baş mәqsәdin müәyyәn edilmәsi
iхtisasartırma üzrә aparılan işlәrin vәziyyәtinin tәhlili
proqramın tәsdiq edilmәsi vә tapşırıqların icraçılara çatdırılması
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәdbirlәrin hazırlanması
problemin müәyyәnlәşdirilmәsi

595 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramının mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı ikinci mәrhәlәyә aid deyildir?

•

idarәetmә orqanlarının tәşkilatiicraedici strukturunun müәyyәn edilmәsi
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün yolların tapılması vә әsaslandırılması
kadrların öyrәdilmәsi vә iхtisasının yüksәldil¬mәsi üzrә aparılan işlәrin vәziyyәtinin tәhlili
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәdbirlәrin hazırlanması
lazımi ehtiyatların tәyin edilmәsi vә göstәrilmәsi

596 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı üçüncü mәrhәlәyә aid deyildir?

•

proqramın yerinә yetirilmәsinin tәşkilati mәsәlәlәrinin hәlli
problemin müәyyәnlәşdirilmәsi
proqramın yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
proqramın hәyata keçirilmәsinin tәnzimlәnmәsi
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

597 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi sahәsindә ixtisasartırma üçün aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğru deyildir?

•

İхtisasartırma bütün hallarda qanunverici aktlara uyğun hәyata keçirilmәlidir
İхtisasartırmanın nәticәsi әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәhsil metodlarından asılıdır
İхtisasartırma proqramı tәrtib edilәrkәn ekspert metodundan istifadә edilmәlidir
İхtisasartırma proqramı tәrtib edilәrkәn tәhsil alanların tәklif¬lәri dә nәzәrә alınmalıdır
Keyfiyyәtin sistemli idarә edilmәsi sahәsindә rәhbәr işçilәrin iхtisasının artırılması vacib deyildir

598 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi sahәsindә ixtisasartırma proqramının xüsusi funksiyası
deyildir?

•

iхtisasartırmanın keyfiyyәt göstә¬ricilәrinә nәzarәt
kadrlara perspektiv tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi
iхtisaslı mütәхәssislәrin işә qәbul edilmәsi
iхtisasartırmada tәşkilati, metodiki vә teхniki tәdbirlәrin әlaqәlәndirilmәsi
iхtisasartırmada keyfiyyәt parametrlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

599 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı birinci mәrhәlәyә aiddir?

•

vәzifәlәrin tәyin edilmәsi
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
proqramın yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
proqramın hәyata keçirilmәsinin tәnzimlәnmәsi
mәqsәdlәrә nail olmaq yollarının tapılması

600 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı ikinci mәrhәlәyә aiddir?

•

mәqsәdlәrә nail olmaq üçün yolların tapılması vә әsaslandırılması
problemin müәyyәnlәşdirilmәsi
baş mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
kadrların iхtisasının artırılması üzrә işlәrin vәziyyәtinin tәhlili
vәzifәlәrin tәyin edilmәsi

601 Mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması sahәsindә kadr hazırlığının tәşkili keyfiyyәt sisteminә hansı
şәkildә daxildir?

•

düzgün cavab yoхdur
yarımsistem
element
sahә
bölmә

602 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı üçüncü mәrhәlәyә aiddir?

•

lazımi ehtiyatların tәyin edilmәsi vә göstәrilmәsi
idarәetmә orqanlarının strukturunun müәyyәn edilmәsi
düzgün cavab yoхdur
proqramın yerinә yetirilmәsinin tәşkilati mәsәlәlәrinin hәlli
yerinә yetirilmә vaхtının tәyin edilmәsi

603 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı ikinci mәrhәlәyә aiddir?

•

baş mәqsәdin müәyyәn edilmәsi
lazımi ehtiyatların tәyin edilmәsi vә göstәrilmәsi
proqramın yerinә yetirilmәsi üçün tәşkilati mәsәlәlәrin hәlli
proqramın tәsdiq edilmәsi
vәzifәlәrin tәyin edilmәsi

604 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi üzrә kadrların ixtisasartırma proqramları 3 mәrhәlәdә işlәnib hazırlanır vә
tәtbiq edilir: proqramın mәqsәd vә vәzifәlәrinin formalaşdırılması, proqramın layihәsinin işlәnmәsi vә
proqramın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri. Aşağıdakı tәbirlәrdәn hansı ikinci mәrhәlәyә aiddir?

•

proqramın tәsdiq edilmәsi vә proqram tapşırıqlarının icraçılara çatdırılması
baş mәqsәdin müәyyәn edilmәsi
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
proqramın yerinә yetirilmәsinin tәşkilati mәsәlәlәrinin hәlli
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәdbirlәrin hazırlanması

605 Dinamik ölçmә nәdir?

•

kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi
etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr

606 Kim mәntiqi olaraq keyfiyyәtlә kәmiyyәt arasında qarşılıqlı әlaqәnin olduğunu sübut etmişdir?

•

Sokrat
Platon
Aristotel
Hegel
Demokrit

607 İlk dәfә keyfiyyәt kateqoriyası kim tәrәfindәn tәhlil edilmişdir?

•

Platon
Aristotel
Sokrat
Demokrit
Hegel

608 Xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa
ölçülmәsi necә adlanır?

•

dinamik ölçmә
mütlәq ölçmә
nisbi ölçmә
ranqlama
metroloji ölçmә

609 Etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr necә adlanır?

•

mütlәq ölçmә
nisbi ölçmә
metroloji ölçmә
ranqlama
dinamik ölçmә

610 Ranqlama nәdir?

•

ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr
kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi

611 Kvalimetriya nәdir?

•

mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsinin nәzәri әsaslarını vә metodlarını işlәyib hazırlayan
tәcrübi fәaliyyәt sahәsi
mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsinin nәzәri әsaslarını vә metodlarını işlәyib hazırlayan
fәaliyyәt sahәsi
mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsinin nәzәri әsaslarını vә metodlarını işlәyib hazırlayan
tәcrübi vә elmi fәaliyyәt sahәsi
mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsinin nәzәri әsaslarını işlәyib hazırlayan fәaliyyәt sahәsi
mәmulatın keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsi metodlarını işlәyib hazırlayan elmi fәaliyyәt sahәsi

612 Kvalimetriyada hansı şkaladan istifadә edilir?

•

ikitәrәfli
cәrgә
müntәzәm
simmetrik
birtәrәfli

613 Aşağıdakı standartların hansında mәhsulun keyfiyyәti termininә tәrif verilmişdir?

•

ГОСТ 1546779
ГОСТ 2.034 – 83
EN 29001
ГОСТ 20779 – 81
AZS 1.4  96

614 Cәrgә şkalasında hansı әmәliyyatı yerinә yetirmәk mümkündür?

•

balları çıxmaq
balları toplamaq
bir neçә mәntiqi әmәliyyatı hәyata keçirmәk
bir ölçünün digәrindәn neçә dәfә böyük olduğunu tәyin etmәk
balları bölmәk

615 Cәrgә şkalası üzrә bәzi mәntiqi әmәliyyatların mümkünlüyü xassәsi hansı xassә adlandırılır?

•

simmetriklik
tranzitivlik
konkordasiya
komplekslilik
qeyrimüntәzәmlik

616 Kvalimetriyada hansı şkaladan istifadә edilir?

•

ikitәrәfli
nisbәtlәr
müntәzәm
simmetrik
birtәrәfli

617 Kvalimetriyada hansı şkaladan istifadә edilir?

•

ikitәrәfli
intervallar
müntәzәm
simmetrik
birtәrәfli

618 Ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi necә adlanır?

•

metroloji ölçmә

•

ranqlama
nisbi ölçmә
mütlәq ölçmә
dinamik ölçmә

619 Kvalimetriyanın әsas vәzifәlәrinә hansı aiddir?

•

mәmulatların tip ölçülәrinin vә parametrik sıralarının optimallaşdırılması metodunu yaratmaq
insanların hәyatının, sağlamlığının, әtraf mühitin tәhlükәsizliyinin qorunmasını tәmin etmәk
mәhsulların texniki, texnoloji vә informasiya uyğunluğunu, elәcә dә qarşılıqlı әvәz olunmasını tәmin etmәk
mәhsulların elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu vә onların rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk
istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk

620 Kvalimetriyanın әsas vәzifәlәrinә hansı aiddir?

•

keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi üsullarını işlәmәk
istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk
mәhsulların elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu vә onların rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk
insanların hәyatının, sağlamlığının, әtraf mühitin tәhlükәsizliyinin qorunmasını tәmin etmәk
istehlakçılara sәriştәli mal seçimindә kömәk etmәk

621 Kvalimetriyanın әsas vәzifәlәrinә hansı aiddir?

•

mәhsulların texniki, texnoloji vә informasiya uyğunluğunu, elәcә dә qarşılıqlı әvәz olunmasını tәmin etmәk
zamana görә keyfiyyәtin dәyişmәsinin hesaba alınması metodikasını yaratmaq
istehlakçılara sәriştәli mal seçimindә kömәk etmәk
istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk
mәhsulların elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu vә onların rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk

622 Kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi necә adlanır?

•

ranqlama
nisbi ölçmә
mütlәq ölçmә
metroloji ölçmә
dinamik ölçmә

623 Nisbi ölçmә nәdir?

•

etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi

624 Aşağıdakılardan hansı kvalimetriyanın prinsipi deyildir?

•

fәrdi keyfiyyәt göstәricisini tәyin edәn zaman o, sonradan çәki әmsalı ilә korrektә edilmәlidir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir

bütöv obyektin keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә bağlıdır

625 Aşağıdakılardan hansı kvalimetriyanın prinsipi deyildir?

•

bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә etmәk olmaz
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir

626 Aşağıdakılardan hansı kvalimetriyanın prinsipi deyildir?

•

keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü göstәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir

627 Tutuşdurulan (müqayisә edilәn) ölçülәrin fәrqini özündә әks etdirәn şkala necә adlanır?

•

intervallar şkalası
simmetrik şkala
qeyrimüntәzәm şkala
nisbәtlәr şkalası
cәrgә şkalası

628 Ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi
nәticәsindә hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi necә adlanır?

•

ranqlama
nisbi ölçmә
mütlәq ölçmә
dinamik ölçmә
metroloji ölçmә

629 Kvalimetriyanın әsas vәzifәlәrinә hansı aiddir?

•

mәmulatların zәruri keyfiyyәt göstәricilәrini vә bu göstәricilәrin optimal qiymәtlәrini tәyin etmәk
istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk
mәhsulların elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu vә onların rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk
istehlakçılara sәriştәli mal seçimindә kömәk etmәk
insanların hәyatının, sağlamlığının, әtraf mühitin tәhlükәsizliyinin qorunmasını tәmin etmәk

630 Metroloji ölçmәlәr nәdir?

•

ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr
kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi

631 Mütlәq ölçmә nәdir?

•

etalonlar vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә aparılan ölçmәlәr
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin artma vә ya azalma qaydası üzrә sıraya düzülmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisәsi nәticәsindә
hәmin kәmiyyәtin qiymәtinin tәyin edilmәsi
xassәlәrin bir vә ya bir neçә fiziki ölçülәrinin әsas natural ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrәk birbaşa ölçülmәsi
kәmiyyәtin zamandan asılı olaraq dәyişәn qiymәtinin tәyin edilmәsi

632 Kvalimetriyanın әsas vәzifәlәrinә hansı aiddir?

•

insanların hәyatının, sağlamlığının, әtraf mühitin tәhlükәsizliyinin qorunmasını tәmin etmәk
mәhsulun keyfiyyәtinin erqonomik әlamәtlәrinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi metodikasını yaratmaq
istehlakçıların mәhsulların nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih informasiyaya malik olmalarını
tәmin etmәk
mәhsulların texniki, texnoloji vә informasiya uyğunluğunu, elәcә dә qarşılıqlı әvәz olunmasını tәmin etmәk
istehlakçılara sәriştәli mal seçimindә kömәk etmәk

633 Kvalimetriyanın prinsipini göstәrin:

•

fәrdi keyfiyyәt göstәricisini tәyin edәn zaman o, sonradan çәki әmsalı ilә korrektә edilmәlidir
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü gösәtәricilәri qiymәtlәndirmә prosesindәn çıxarılmalıdır

634 Kvalimetriyanın prinsipi olmayanı göstәrin:

•

ancaq o mәhsulun keyfiyyәti qiymәtlәndirilir ki, o, özünün tәyinatına uyğun olaraq faydalı funksiyanı yerinә
yetirmәk qabiliyyәtinә malikdir
keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
obyektin bütövlükdә keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә mütlәq bağlı deyildir
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә etmәk olmaz

635 Kvalimetriyanın prinsipi olmayanı göstәrin:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin elә metodları işlәnmәlidir ki, bu metodlar ictimai maraqları nәzәrә ala bilsin
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü göstәricilәri qiymәtlәndirmә prosesindәn çıxarılmalıdır
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir

636 Kvalimetriyanın prinsipi olmayanı göstәrin:

•

bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir
ancaq o mәhsulun keyfiyyәti qiymәtlәndirilir ki, o, özünün tәyinatına uyğun olaraq faydalı funksiyanı yerinә
yetirmәk qabiliyyәtinә malikdir
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә edilmәlidir

bütöv obyektin keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә bağlıdır

637 Kvalimetriyanın prinsipini göstәrin:

•

keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә edilmәlidir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir
fәrdi keyfiyyәt göstәricisini tәyin edәn zaman o, sonradan çәki әmsalı ilә korrektә edilmәlidir

638 Kvalimetriyanın prinsipini göstәrin:

•

keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir
obyektin bütövlükdә keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә mütlәq bağlı deyildir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü gösәtәricilәri qiymәtlәndirmә prosesindәn çıxarılmalıdır
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir

639 Kvalimetriyanın prinsipini göstәrin:

•

keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә edilmәlidir
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü gösәtәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәt ola bilmәz

640 Kvalimetriyanın prinsipi olmayanı göstәrin:

•

ancaq o mәhsulun keyfiyyәti qiymәtlәndirilir ki, o, özünün tәyinatına uyğun olaraq faydalı funksiyanı yerinә
yetirmәk qabiliyyәtinә malikdir
keyfiyyәtin kompleks göstәricisini tәyin edәn zaman ayrıayrı xassәlәrin hәr bir göstәricisi onun çәki әmsalı ilә
korrektә edilmәlidir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәt ola bilmәz
bütöv obyektin keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә bağlıdır
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә etmәk olmaz

641 Kvalimetriyanın prinsipi olmayanı göstәrin:

•

bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәtә malikdir
fәrdi keyfiyyәt göstәricisini tәyin edәn zaman o, sonradan çәki әmsalı ilә korrektә edilmәlidir
ancaq o mәhsulun keyfiyyәti qiymәtlәndirilir ki, o, özünün tәyinatına uyğun olaraq faydalı funksiyanı yerinә
yetirmәk qabiliyyәtinә malikdir
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi zamanı birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә eyni xassәlәri tәkrarlayan
göstәricilәrdәn istifadә etmәk olmaz
bütöv obyektin keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә bağlıdır

642 Kvalimetriyanın prinsipi olmayanı göstәrin:

•

hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir

mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin elә metodları işlәnmәlidir ki, bu metodlar ictimai maraqları nәzәrә ala bilsin
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü göstәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir

643 Kvalimetriyanın prinsipi olmayanı göstәrin:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin elә metodları işlәnmәlidir ki, bu metodlar ictimai maraqları nәzәrә ala bilsin
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü göstәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir

644 Kvalimetriyanın prinsipi olmayanı göstәrin:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü göstәricilәri dәyişdirilәrәk bir ölçüyә gәtirilmiәli vә ya ölçüsüz vahidlәrlә ifadә edilmәlidir
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin elә metodları işlәnmәlidir ki, bu metodlar ictimai maraqları nәzәrә ala bilsin
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün etalonsuz mümkün deyildir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir

645 Kvalimetriyanın prinsipini göstәrin:

•

fәrdi keyfiyyәt göstәricisini tәyin edәn zaman o, sonradan çәki әmsalı ilә korrektә edilmәlidir
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehlakçının
tәrәfindәdir
mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir
hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan sonrakı ierarxiya sәviyyәsinin müvafiq göstәricilәri әsasında
tәyin edilir
mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi metodundan istifadә edilәn zaman xassәlәrin bütün
müxtәlifölçülü gösәtәricilәri qiymәtlәndirmә prosesindәn çıxarılmalıdır

646 Kvalimetriyanın prinsipini göstәrin:

•
647

•

mәhsulun keyfiyyәtinin kvalimetrik qiymәtlәndirilmәsi müqayisә üçün nisbәtlәr şkalasız mümkün deyildir
mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas göstәricilәrin seçilmәsindә üstünlük hәmişә istehsalçının
tәrәfindәdir
bütün keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının әdәdi qiymәtlәrinin cәmi qiymәtlәndirmәnin istәnilәn ierarxiya
pillәsindә eyni qiymәt ola bilmәz
obyektin bütövlükdә keyfiyyәti onun tәrkib hissәlәrinin keyfiyyәti ilә mütlәq bağlı deyildir
әn aşağı sәviyyәdәn başqa, hәr bir ümumilәşdirmә sәviyyәsinin göstәricisi ondan әvvәlki ierarxiya sәviyyәsinin
müvafiq göstәricilәri әsasında tәyin edilir

648 Tәdqiq olunan mәmulatların sayı seçilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin sayından çox olarsa, çәki
әmsallarının әdәdi qiymәtlәrini tәyin etmәk üçün istifadә olunan metodu göstәrin.

•

düzgün cavab yoxdur
ekspert metodu
keyfiyyәtin parametrik göstәricilәrinin reqressiya tәhlili metodu
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu

649 Tәdqiq olunan mәmulatların sayı seçilәn keyfiyyәt göstәricilәrinin sayına bәrabәr olarsa, çәki
әmsallarının әdәdi qiymәtlәrini tәyin etmәk üçün istifadә olunan metodu göstәrin.

•

düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәtin parametrik göstәricilәrinin reqressiya tәhlili metodu
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu
ekspert metodu

650 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodu olmayanı göstәrin?

•
651

•

hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
parametrik vә qiymәtlәr әsasında reqressiya asılılıqları metodu
ekstrapolyasiya metodu
ekspert metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu

•

652 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki parametrlәrinin tәyin edilmәsi metodu olmayanı göstәrin?

•

nәzәriempirik metod
parametrik vә qiymәtlәr әsasında reqressiya asılılıqları metodu
hәddi vә nominal qiymәtlәr metodu
ekvivalent nisbәtlәr metodu
ekspert metodu

653 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin xarakterik xassәlәrә görә
tәsnifatına daxildir?

•

texnolojilik
natural vahidlәrlә
nisbi
baza
ümumilәşmiş

654 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
spesifik
konkret
geniş
tipik

655 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu deyildir?

•

tipik
düzgün cavab yoxdur
kömәkçi
konkret
geniş

656 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
sistemli
konkret
geniş
tipik

657 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
konkret
geniş
tipik
etalon

658 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
konkret
geniş
tipik
proqnoz

659 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu deyildir?

•

düzgün cavab yoxdur
konkret
geniş
tipik
mәxsusi

660 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu seçilәrkәn mәhsul qrupu aşağıdakılardan hansına uyğun olaraq
müәyyәn edilir?

•

sәnaye mәhsullarının tәyinatı vә istifadә şәraitinin ümumi tәsnifatına
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturuna
keyfiyyәtin idarәetmә mәsәlәlәrinin xarakterinә
istehlakçıların tәlәblәrinә
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәrә

661 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin seçilәn nomenklaturunun istifadә mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansı
ola bilәr?

•

standartlara daxil edilmә
zamana görә keyfiyyәtin dәyişmәsini hesablama üsulunu işlәmәk
mәmulatların parametrik sıralarının optimallaşdırılması metodikasını hazırlamaq
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi üsullarının işlәnmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin erqonomik әlamәtlәrinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi

662 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınmır?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu
istehlakçıların tәlәblәri
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları

663 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınmır?

•

istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
stehlakçıların tәlәblәri
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr

664 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınır?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu

665 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınmır?

•

mәhsulun xidmәt müddәti vә istismar xәrclәri
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr

666 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınmır?

•

mәhsulun istehsalından vә istismarından әldә edilәn sәmәrә
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
istehlakçıların tәlәblәri
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr

667 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınmır?

•

keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu
[yeni cavab]
istehlakçıların tәlәblәri
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu

668 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınır?

•

mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu

669 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınmır?

•

keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı
istehlakçıların tәlәblәri
mәhsulun tәyinatı vә istifadә şәraiti
keyfiyyәt göstәricilәrinә qoyulan әsas tәlәblәr

670 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsi aşağıdakılardan hansının tәyin edilmәsini nәzәrdә
tutur?

•

mәhsulun qrupunu

keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodunu
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarını
mәhsulun xidmәt müddәtini
mәhsulun istismarından vә istehlakından alınan sәmәrәni

671 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin xarakterik xassәlәrә görә
tәsnifatına daxildir?

•

erqonomiklik
ölçüsüz vahidlәrlә
natural vahidlәrlә
nisbi
gözlәnilәn

672 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin xarakterik xassәlәrә görә
tәsnifatına daxildir?

•

etibarlılıq
ümumilәşmiş
inteqral
qrup
baza

673 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin xarakterik xassәlәrә görә
tәsnifatına daxildir?

•

tәyinat
qrup
kompleks
fәrdi
inteqral

674 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınır?

•

istehlakçıların tәlәblәri
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu

675 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınır?

•

keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu
sәciyyәlәndirici xassәlәrin tәrkibi vә strukturu
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti

676 Keyfiyyәt göstәricilәrinin konkret nomenklaturunu göstәrin.

•

eyni adlı, yaxın funksiyalı, hәmçinin xassәlәrinin oxşar parametrlәrinә malik olan müәyyәn qrup mәmulatların
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәrtib edilәn vә istifadә olunan nomenklatur
qiymәtlәndirilәn mәmulat vә ya mәmulat sırasının (bir neçә eyni növlü) keyfiyyәt göstәricilәrinin daha
dәqiqlәşdirilmiş siyahısı
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
istehsal vә ya ümumistehlak tәyinatlı bütün texniki mәmulatlara aid keyfiyyәt göstәricilәrinin tam siyahısı

677 Keyfiyyәt göstәricilәrinin geniş nomenklaturunu göstәrin.

•

eyni adlı, yaxın funksiyalı, hәmçinin xassәlәrinin oxşar parametrlәrinә malik olan müәyyәn qrup mәmulatların
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәrtib edilәn vә istifadә olunan nomenklatur
qiymәtlәndirilәn mәmulat vә ya mәmulat sırasının (bir neçә eyni növlü) keyfiyyәt göstәricilәrinin daha
dәqiqlәşdirilmiş siyahısı
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır
istehsal vә ya ümumistehlak tәyinatlı bütün texniki mәmulatlara aid keyfiyyәt göstәricilәrinin tam siyahısı

678 Keyfiyyәt göstәricilәrinin tipik nomenklaturunu göstәrin.

•

düzgün cavab yoxdur
qiymәtlәndirilәn mәmulat vә ya mәmulat sırasının (bir neçә eyni növlü) keyfiyyәt göstәricilәrinin daha
dәqiqlәşdirilmiş siyahısı
eyni adlı, yaxın funksiyalı, hәmçinin xassәlәrinin oxşar parametrlәrinә malik olan müәyyәn qrup mәmulatların
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәrtib edilәn vә istifadә olunan
istehsal vә ya ümumistehlak tәyinatlı bütün texniki mәmulatlara aid keyfiyyәt göstәricilәrinin tam siyahısı
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә xassәlәrin kәmiyyәt xarakteristikasıdır

679 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsinin әsaslandırıl¬ma¬sında aşağıdakılardan hansı
nәzәrә alınır?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsalları
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar
keyfiyyәt sahәsindә müәssisәnin siyasәti
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodu
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin tәminatı

680 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu olmayanı göstәrin?

•

tipik
düzgün cavab yoxdur
nisbi
geniş
konkret

681 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu olmayanı göstәrin?

•

konkret
geniş
tipik
düzgün cavab yoxdur
xüsusi

682 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu olmayanı göstәrin?

•

konkret
tipik
geniş
baza
düzgün cavab yoxdur

683 Keyfiyyәt göstәricilәrinin seçilәn nomenklaturunun istifadә mәqsәdi hansı ola bilәr?

•

keyfiyyәtin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi üsullarının işlәnmәsi
tәrәf müqabillәrinin ticarәt әlaqәlәrini müәyyәn edәn sәnәdlәrdә istifadә
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk metodunun seçilmәsi
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar qәbul etmәk
mәmulatların tip ölçülәrinin optimallaşdırılması metodunu işlәmәk

684 Keyfiyyәt göstәricilәrinin seçilәn nomenklaturunun istifadә mәqsәdi hansı ola bilәr?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarının hesablanması
mәhsulun attestasiya edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin erqonomik әlamәtlәrinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk metodunun seçilmәsi
istehsalatın idarә edilmәsi üzrә qәrarlar qәbul etmәk

685 İstismar keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

686 Keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmәsi nәyin tәyin edilmәsini nәzәrdә tutur?

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturunun seçilmә metodunu
[yeni cavab]mәhsulun xidmәt müddәtini
keyfiyyәt göstәricilәrinin çәki әmsallarını
keyfiyyәt sәviyyәsini qiymәtlәndirmә metodunu
mәhsulun istismarından vә istehlakından alınan sәmәrәni

687 İstehsalat keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

688 İnteqral keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

689 Ümumilәşmiş keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına
daxildir?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
xarakterik xassәlәr
qiymәtlәndirmә üçün istifadә
ifadә edilmә üsulu

690 Baza keyfiyyәt göstәricisi keyfiyyәt göstәricilәrinin hansı әlamәtә görә tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә
tәyin edilmә mәrhәlәsi

691 Nisbi keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
qiymәtlәndirmә üçün istifadә
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu

692 Mәhsulun qrup keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına
daxildir?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
xarakterik xassәlәr
qiymәtlәndirmә üçün istifadә
ifadә edilmә üsulu

693 Ekolojilik keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

694 İqtisadi keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

695 Erqonomiklik keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

696 Patenthüquq keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

697 Estetiklik keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına
daxildir?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
tәyin edilmә mәrhәlәsi
xarakterik xassәlәr
qiymәtlәndirmә üçün istifadә

ifadә edilmә üsulu

698 Fәrdi keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә
tәyin edilmә mәrhәlәsi

699 Kompleks keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәsnifatına
daxildir?

•

xarakterik xassәlәr
qiymәtlәndirmә üçün istifadә
tәyin edilmә mәrhәlәsi
sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu

700 Mәhsulun tәhlükәsizlik keyfiyyәt göstәricisi hansı әlamәtә görә mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin
tәsnifatına daxildir?

•

sәciyyәlәndirici xassәlәrin miqdarı
ifadә edilmә üsulu
qiymәtlәndirmә üçün istifadә
xarakterik xassәlәr
tәyin edilmә mәrhәlәsi

