Test: AAA_3437#01#Q16#01 EDUMAN
Fenn: 3437 Standartlaşdıma vә sertifikasiya
Sual sayi: 700
1) Sual:Normativ sәnәdlәrin işlәnmәsinin әmәk tutumunun tәyini düsturundakı Kx әmsalının neçә qiymәti var?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.
2) Sual:Standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsinin әsas göstәrijilәrindәn biri olan tәtbiqolunma әmsalı neçә әmsalla xarakterizә olunur?
A) 2
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.
3) Sual:Normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi zamanı әmәk tutumunu hesablayarkәn neçә әmsaldan istifadә olunur?
A) 3.
B) 4.
C) 5.
D) 6.
E) 7.
4) Sual:KSVS standartlarına görә layihәlәndirilmәsi, istehsalı vә onlara müvafiq konstruktor sәnәdlәri hazırlanması baxımından bütün mövcud
çoxadlı mәmulatlar әsasәn neçә növә ayrılır?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 10.

E) 15.
5) Sual:QOST 2.103–68 standartına görә konstruktor sәnәdlәrinin işlәnmәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.
6) Sual:Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsinә aid deyil?
A) Müştәrilәrlә davranış
B) subpodratçılar
C) Tullantılrın utillәşdirilmәsi
D) şikayәtәrin baxılması
E) Personal
7) Sual:Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin bölmәsinә aid deyil?
A) Müştәrilәrlә davranış
B) Korrektәedici tәdbirlәr
C) Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları
D) subpodratçılar
E) Tullantılrın utillәşdirilmәsi
8) Sual:Laboratoriyanın strukturu vә tәşkili bölmәsinә nәlәr aiddir?
A) tәsisçilәr, nizamnamә vәsaiti
B) nümunәvi maddәlәr,işçi tәlimatı
C) әlavә peşә hazırlığı, nizamnamә vәsaiti
D) tәsisçilәr, işçi tәlimatı
E) nizamnamә vәsaiti, әlavә peşә hazırlığı
9) Sual:Hansı bölmәdә firma haqqında mәlumatlar verilir?

A) Laboratoriyanın strukturu vә tәşkili
B) Personal
C) Terminlәr vә tәyinlәr
D) sınaqlar üçün müqavilә
E) sәnәdlәrlә rәftar
10) Sual:Xidmәtin keyfiyyәtinin tәmin edilmәsinә görә tam mәsuliyyәti kim öz üzәrinә götürür?
A) laboratoriya rәhbәri
B) laboratoriya işçisi
C) texniki rәhbәr
D) texniki işçi
E) laboratoriya işçisi, laboratoriya rәhbәri
11) Sual:Terminlәr vә tәyinlәr bölmәsindә hansı anlayışların açıqlamaları verilir?
A) nümunәvi maddәlәr,işçi tәlimatı
B) işçi tәlimatı,laboratoriya işçisi
C) nümunәvi maddәlәr, laboratoriya işçisi
D) texniki işçi, texniki rәhbәr
E) texniki rәhbәr, laboratoriya işçisi
12) Sual:Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdi ilә asan işlәmәk üçün hansı bölmәdәn istifadә olunur?
A) terminlәr vә tәyinlәr
B) elә bölmә yoxdu
C) personal
D) tәyinlәr
E) sәnәdlәrlә rәftar
13) Sual:Yazılan mülahizәlәrdәn hansı yanlışdır?
A) Sertifikatlaşdırmanın obyektiv qiymәtlәndirilmәsini mütәxәssislәr tәmin edir.
B) Mütәxәssislәrә tәlәblәri vә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi qaydasını maraqlı tәrәflәr müәyyәn edir.
C) Mütәxәssislәrin qәbul olumuş kriterlәrә uyğunluğunun dövri attestasiyasının keçirilmәsi zәrurәti yaranır.

D) Mütәxәssislәrin obyektiv qiymәtlәndirilmәsini sertifikatlaşdırma tәmin edir.
E) Mütәxәssislәrә tәlәblәri vә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi qaydasını dövlәt müәyyәn edir
14) Sual:Keyfiyyәt sistemi çәrçivәsindә yerinә yetirilәn әmәliyyatlar içindә aşağıdakılardan hansı yanlışdır?
A) Keyfiyyәt sisteminin akkreditlәşdirilmәsi
B) Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
C) Keyfiyyәt sistemlәrinә vә istehsalatlara müfәttiş nәzarәti
D) Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
E) Keyfiyyәt sisteminin akkreditlәşdirilmәsi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
15) Sual:Qeydiyyat nәdir?
A) Ölkәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma üzrә qaydalara,dövlәt standartlarına hәmçinin beynәlxalq vә avropa qaydalarına vә prosedurlarına
uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
B) Ölkәdә olan qanunvericiliyә,akkreditlәşdirmә üzrә qaydalara,dövlәt standartlarına hәmçinin beynәlxalq vә avropa qaydalarına vә prosedurlarına
uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
C) Ölkәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma üzrә qaydalara yalnız dövlәt standartlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir
D) Ölkәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma üzrә qaydalara,dövlәt standartlarına hәmçinin beynәlxalq vә avropa qaydalarına vә prosedurlarına
uyğun akkreditlәşdirmә sistemidir.
E) Beynәlxalq vә avropa qaydalarına vә prosedurlarına uyğun sertifikatlaşdırma sistemidir.
16) Sual:Bunlardan hansı AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin tәşkilati strukturuna daxil deyil?
A) Kәmiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırılması vә istehsalatın attestasiyası üzrә akkredşdiritlәilmәmiş orqanlar
B) Sertifikatlaşdırma üzrә Milli orqan
C) Oxşar mәhsulun sertifikatlaşması üzrә akreditlәşdirilmiş orqan
D) Akreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyaları
E) Mәhsulun istehsalçıları vә tәdarükçülәri
17) Sual:Hansı sәnәdin tәlәblәrinә әsasәn sınaq prosesinin tәlәblәrinә riayәt olunmalıdır?
A) Normativ sәnәdә
B) Sertifikatlaşdırma üzrә sәnәdә
C) Texniki sәnәdә

D) Sınaq protokollarında hazırlanan akta
E) Texniki normativ sәnәdә
18) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti necә hәyata keçirilir?
A) Sertifikatlaşdırma sisteminin mәrkәzi orqanı ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
B) Sertifikatlaşdırma sisteminin mәrkәzi şura ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
C) Sertifikatlaşdırma sisteminin milli orqan ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
D) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
E) Sertifikatlaşdırma sisteminin Azәrdövlәtstandart ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
19) Sual:Keyfiyyәt sistemi çәrçivәsindә yerinә yetirilәn әmәliyyatlar içindә aşağıdakılardan hansı doğru deyil?
A) Keyfiyyәt sisteminin akkreditlәşdirilmәsi
B) Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
C) Keyfiyyәt sistemlәrinә vә istehsalatlara müfәttiş nәzarәti
D) Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
E) Keyfiyyәt sisteminin akkreditlәşdirilmәsi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
20) Sual:Hansı standartlaşma növü buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt üçün keçirilәn sınaqları nәzәrdә tutur?
A) Sınaq metodların standartı
B) Çeşidlәrin standartı
C) Istismar vә tәmir qaydaları standartları
D) Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları
E) Ölçü cihazlarının vә ölçülәrin yoxlanma metodları vә vasitәlәri üçün standartlar
21) Sual:Keyfiyyәt sistemlәri vә istehsalatın sertifikatlaşdırılma sistemi Dövlәt Reyesterindә qeydiyyatdan keçmәlidir.Bu sistem başqa cür necә
adlanır?
A) Keyfiyyәt sisteminin qeydiyyatı
B) Keyfiyyәt sisteminin adlandırılması
C) Keyfiyyәt sisteminin nömrәlәnmәsi
D) Keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi
E) Keyfiyyәt sisteminin tәsdiqi

22) Sual:Sertifikatlaşdırmadan keçmәmiş yaxud sertifikatlaşdırıldığı normativ sәnәdin tәlәblәrinә uyğun olmayan mәhsulu (xidmәtlәri,proseslәri)
hәmçinin sertifikatın qüvvәdә olan müddәti qurtardıqda vә ya lәğv olunduqda uyğunluq nişanı ilә nişanlandığına görә istehsalçılar (icraçılar) ticarәt
tәşkilatları ...
A) Mәsuliyyәt daşıyırlar
B) Mәsuliyyәt daşımırlar
C) Bu işә cavabdeh deyillәr
D) Düzәlişlәr edirlәr
E) Uyğunluq nişanını lәğv edirlәr
23) Sual: Realizasiyası dayandırılmış vә ya qadağan olunmuş mәhsulu realizә etdiyinә görә istehsalçılar (icraçılar) ticarәt tәşkilatları ...
A) Mәsuliyyәt daşıyırlar
B) Mәsuliyyәt daşımırlar
C) Cavabdeh deyillәr
D) Mәhsulu әvәz edirlәr
E) Düzәlişlәr edirlәr
24) Sual:Mәhsulu (xidmәtlәri,proseslәri) sertifikatlaşdırdığı normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun olmadığı halda realizasiya etdiyinә görә
istehsalçılar (icraçılar) ticarәt tәşkilatları ...
A) Mәsuliyyәt daşıyırlar
B) Mәsuliyyәt daşımırlar
C) Düzәlişlәr edirlәr
D) Mәhsulu geri qaytarırlar
E) Bu mәsәlәyә ciddi yanaşmırlar
25) Sual:Hansı orqan Müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәri tәrtib olunan aktı saxlamaq hüququna sahibdir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart

26) Sual:Sertifikatlaşdırmada müşahidәlәrin hansı formaları var?
A) Uyğunsuzluq vә xәbәrdarlıq
B) Uyğunsuzluq vә uyğunluluq
C) Xәbәrdarlıq vә az әhәmiyyәtlilik
D) Xәbәrdarlıq vә uyğunluluq
E) Xәbәrdarlıq vә әhәmiyyәtlilik
27) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәrәfindәn tәsdiqlәnәn proqram hansıdır?
A) Yoxlama proqramı
B) Sınaq proqramları
C) Akkreditasiya üzrә proqram
D) Sertifikatlaşdırma üzrә proqram
E) Akkreditlәşmiş proqram
28) Sual:Yoxlama proqramı hansı orqanla tәsdiq edilir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә tәşkilat
C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
E) Azәrdövlәtstandart
29) Sual:Sertifikatlaşma sahәsindә hansı proqram yoxlanılan tәşkilat tәrәfindәn razılaşdırılır?
A) Yoxlama proqramı
B) Sınaq proqramları
C) Akkreditasiya üzrә proqram
D) Sertifikatlaşdırma üzrә proqram
E) Akkreditlәşmiş proqram
30) Sual:Istehsalçılar (icraçılar) ticarәt tәşkilatları mәcburi sertifikatlaşdırılmalı mәhsulu (xidmәtlәri,proseslәri) sertifikatsız realizә etdiyinә görә ...
A) Mәsuliyyәt daşıyırlar

B) Mәsuliyyәt daşımırlar
C) Cәzalandırılırlar
D) Heç bir mәsuliyyәtә cәlb edilmirlәr
E) Müәyyәn razılaşmalarla hәll edirlәr
31) Sual: Tәkrarәn mәhsulun sınağının yalnış nәticәlәrini tәqdim etdikdә sertifikatlaşdırma üzrә akkreditasiya olunmuş orqanları vә sınaq
laboratoriyaları ...
A) Mәsuliyyәt daşıyırlar
B) Mәsuliyyәt daşımırlar
C) Әhәmiyyәtli saymırlar
D) Vacib hesab etmirlәr
E) Nәzәrә almırlar
32) Sual: Tәkrarәn әsassız olaraq uyğunluq sertifikatı verdiyinә görә sertifikatlaşdırma üzrә akkreditasiya olunmuş orqanları vә sınaq laboratoriyaları
...
A) Mәsuliyyәt daşıyırlar
B) Mәsuliyyәt daşımırlar
C) Sәlahiyyәtlәri yoxdur
D) Nәzarәt edirlәr
E) Cәzalandırırlar
33) Sual:Mәhsulun sınağının yalnış nәticәlәrini tәqdim etdiyinә görә sertifikatlaşdırma üzrә akkreditasiya olunmuş orqanları vә sınaq
laboratoriyaları ...
A) Mәsuliyyәt daşıyır
B) Mәsuliyyәt daşımır
C) Sәlahiyyәtli deyillәr
D) Maraqlı deyillәr
E) Cәzalandırılırlar
34) Sual:Mәcburi sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin xәrcinin ödәnilmәsi sifarişçi tәrәfindәn sәrbәst tariflәr vә Milli sertifikatlaşdırma sisteminin ...
A) Müәyyәn etdiyi qaydalarla yerinә yetirilir

B) Xüsusi göstәrişinә әsaslanır
C) Qaydaları ilә müәyyәnlәşdirilmir
D) Qaydaları vacib sayılır
E) Qayda vә qanunları aid edilmir
35) Sual:Mövcuq nümunәlәrin seçilmәsini sertifikatlaşma üzrә orqan hansı halda hәyata keçirә bilәr?
A) Sınaq iki vә daha çox sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda
B) Sınaq nәticә vermәdikdә
C) Dövlәt әhәmiyyәtli mallardan nümunәlәrin seçilmәsindә
D) Nümunә әn çox iki sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda
E) Akkreditlәşdirilmiş tәşkilatlara mәxsus mallardan nümunәlәrin seçilmәsindә
36) Sual:Bu standartlardan hansı parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirir?
A) Parametrlәrin standartı
B) Parametrik standart
C) Müәssә standartı
D) Sahә standartı
E) Personalın standartı
37) Sual:Hansı orqan attestasiyanı tәşkil edir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Azәrdövlәtstandart
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
38) Sual:Milli uyğunluq nişanının tәsviri hansı fonda olmalıdır?
A) Birrәngli fonda
B) Dövlәt bayrağı fonunda
C) Müәssәnin öz fonunda
D) Müxtәlif fonda

E) Mәhsul çeşidindәn asılı olaraq seçilmiş fonda
39) Sual:Baza ölçüsü nә qәdәr olmalıdır?
A) 4mm az olmamalıdır
B) 5mm az olmamalıdır
C) 4mm çox olmamalıdır
D) 5mm çox olmamalıdır
E) 3mm olmalıdır
40) Sual:Ölçmә vasitәlәri uyğunluq sertifikatı alana qәdәr hansı mәrhәlәdәn keçmәlidir?
A) Dövlәt metroloji nәzarәtindәn keçmәlidir
B) Dövlәt reystrindәn keçmәlidir.
C) Dövlәt nәzarәtindәn keçmәlidir
D) Dövlәt sertifikatlaşma sistemindәn keçmәlidir.
E) Dövlәt tәrәfindәn yoxlanılmalıdır.
41) Sual:Mәhsulun,prosesin vә xidmәtin sertifikatlaşdırılması neçә növ mәqsәdi özündә birlәşdirir?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 7
E) 5
42) Sual:O hansı orqandırki,uyğunluq sertifikatlaşmasını aparır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Akkreditlәşdirmә üzrә orqan
C) Xüsusi sәlahiyyәt üzrә orqan
D) Xüsusi tәşkilati sistem üzrә orqan
E) Akkreditlәşdirmә üzrә tәşkilati orqan
43) Sual:Sınaq protokolları hansı orqana verilir?

A) Sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә orqana
B) Sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqana
C) Sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә şuraya
D) Sifarişçiyә
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqana
44) Sual:Sertifikatlaşma sahәsindә istifadә olunan sınaq protokolları hara tәqdim edilir?
A) Sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә orqana
B) Sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqana
C) Sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә şuraya
D) Sifarişçiyә
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqana
45) Sual:Hansı halda sertifikatlaşdırma üzrә orqan nümunәlәrin seçilmәsini hәyata keçirә bilәr?
A) Sınaq iki vә daha çox sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda
B) Sınaq nәticә vermәdikdә
C) Dövlәt әhәmiyyәtli mallardan nümunәlәrin seçilmәsindә
D) Nümunә әn çox iki sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda
E) Akkreditlәşdirilmiş tәşkilatlara mәxsus mallardan nümunәlәrin seçilmәsindә
46) Sual:Attestasiyanı tәşkil edәn orqan hansıdır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Azәrdövlәtstandart
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
47) Sual:Bunlardan hansı könüllü sertifikatlaşmanın tәrifidir?
A) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә könüllülük әsasında verilәn sertifikatlaşdırmadır
B) Lazımi tәrzdә eynilәşdirilmiş mәhsulun,prosesin vә xidmәtin konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğun olduğuna zәmanәtin üçüncü
tәrәfin inamlı sübut etmәsidir

C) Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğunluğunun
tәsdiqidir.
D) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
E) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә mәcburi şәkildә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
48) Sual:Hansı sahәyә mәxsus mallarına sertifikat ancaq onların tәhlükәsizliyini vә digәr spesifik keyfiyyәtini tәsdiq edәn gigiyenik,fitosanitar vә
xüsusi sertifikatlar olduğu zaman verilir?
A) Tәhlükәsizlik sahәsindә tәlәblәr qoyulan mallar
B) Xüsusi qayğı tәlәb edәn mәhsul növlәrinә
C) Әrzaq sahәsinә mәnsub mallara
D) Qeyriәrzaq sahәsinә mәnsub mallara
E) Xüsusi şәraitdә saxlanılan mallara
49) Sual:Serifikatı qüvvәdә saxlayan nömrә hansıdır?
A) Әsas vә qeydiyyat nömrәsi
B) Sıra vә qeydiyyat nömrәsi
C) Qeydiyyat nömrәsi
D) Әsas vә sertifikat nömrәsi
E) Numerial akt nömrәsi
50) Sual:Sınaq laboratoriyalarına aid appelyasiyalara baxılması hansı orqanın funksiyalarına aiddir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
D) Azәrdövlәtstandart
E) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
51) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә appelyasiyalara baxılması hansı orqanın funksiyalarıdır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan

D) Azәrdövlәtstandart
E) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
52) Sual:Sertifikatlaşdırma neçә qrupa bölünür?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 7
53) Sual:Standartlaşdırma termini ilk dәfә neçәnci ildә Standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşmәsi sahәsindә termin vә tәyinlәr sәnәdinә
daxil edilmişdir?
A) 1982
B) 1983
C) 1985
D) 1986
E) 1987
54) Sual: Sertifikatlaşdırma termini ilk dәfә hansı tәşkilat tәrәfindәn formalaşdırılmışdır?
A) İSO
B) PLAKO
C) KASKO
D) DEVKO
E) NATO
55) Sual:Serifikatlaşdırma latın sözü olub hansı mәnanı daşıyır?
A) düzgün edilmişdir
B) düzgün qoyulmuşdur
C) düzgün seçilmişdir
D) düzgün qeyd edilmişdir
E) düzgün hala salınmışdır

56) Sual:Uyğunluq sertifikatının tәsir müddәti nәqәdәrdir?
A) 3 il
B) 6 ay
C) 1 il
D) 15 gün
E) 3 ay
57) Sual:Nәdәn asılı olaraq serifikatlaşdırma prosesinin mәrhәlәlәri dәyişir?
A) Sertifikatlaşdırma növündәn vә obyektindәn asılı olmayaraq
B) Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olaraq
C) Sertifikatlaşdırma subyektindәn vә obyektindәn asılı olaraq
D) Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olmayaraq
E) Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olmayaraq
58) Sual:Sertifikatlaşma sahәsindә hansı orqan müәssisә standarlaşdırılmasını tәlәb etmәk hüququna malikdir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә tәşkilat
C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
E) Azәrdövlәtstandart
59) Sual:Müәssisә standartlarını tәlәb etmәk hüququna malik orqan hansıdır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә tәşkilat
C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
E) Azәrdövlәtstandart
60) Sual:Bu tәşkilatlardan hansı yoxlama proqramlarının razılaşdırılmasında aktiv rol oynayır?
A) Yoxlanılan tәşkilat

B) Yoxlama üzrә komissiya
C) Sertifikatlaşdırma üzrә yoxlama tәşkilatı
D) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
E) Yoxlama tәşkilatı
61) Sual:Yoxlanılan tәşkilat tәrәfindәn razılaşdırılan proqram hansıdır?
A) Yoxlama proqramı
B) Sınaq proqramları
C) Akkreditasiya üzrә proqram
D) Sertifikatlaşdırma üzrә proqram
E) Akkreditlәşmiş proqram
62) Sual:Mәhsulun işlәnib hazırlanması vә istehsalata qoyulması sisteminә daxil olan standartlar neçәnci ildә yaranmışdır?
A) 1970.
B) 1971.
C) 1973.
D) 1991.
E) 1996.
63) Sual:Üstün tutulan Renar sırasında neçә әdәd әsas sıra mövcuddur?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 6.
E) 10.
64) Sual:.Silsilәnin vuruğu 1,06 olan sıra hansı sıradır?
A) R 10.
B) R 20.
C) R 40.
D) R 80.

E) R 160.
65) Sual:Hansı standart növü mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini tәyin edir?
A) Çeşidlәrin standartı
B) Sınaq metodların standartı
C) Istismar vә tәmir qaydaları standartları
D) Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları
E) Ölçü cihazlarının vә ölçülәrin yoxlanma metodları vә vasitәlәri üçün standartlar
66) Sual:Qeyd edilәnkәrdәn hansı texniki şәrtlәr bölmәsinә daxil deyil?
A) kömәkçi parametrlәr
B) Texniki tәlәblәr
C) Komplektlilik
D) Qәbul qaydaları
E) Istismar üzrә göstәrişlәr
67) Sual:Texniki sәnәdlәrә normalaşdırıjı nәzarәt hansı standart üzrә hәyata keçrilir?
A) AZS 1.0 – 96.
B) ГОСТ 1.0 – 85.
C) ГОСТ 2.111 – 83.
D) ГОСТ 101 69 – 75.
E) ГОСТ 14.201 – 83.
68) Sual:Standartlara dövlәt nәzarәti zamanı neçә әsas prinsipә rәayәt olunmalıdır?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 10.
69) Sual:Müәsisә üçün standartlaşdırma, tiplәşdirmә, unifikasiya vә aqreqatlaşdırma üzrә tәdbirlәrin illik iqtisadi sәmәrәsi neçә parametrlә tәyin

edilir?
A) 3
B) 4.
C) 5.
D) 6.
E) 7.
70) Sual:Mәhsulun müxtәlif modifikasiyasına mәcburi tәlәblәrin yayılma sahәsini göstәrәn standart bölmәsi hansıdır?
A) Tәtbiq olunma sahәsi
B) Qәbul qaydaları
C) Texniki tәlәblәr
D) Tәhlükәsizlik tәlәblәri
E) Daşınma,qablaşdırma bölmәsi
71) Sual:Verilmiş standartlaşdırma obyektinin müәyyәn xassәlәrini (vә ya xassәlәr qrupunu) xarakterizә edәn standartlaşdırma istiqamәtinә nә
deyilir?
A) Standartlaşdırma aspekti
B) Standartlaşdırma sahәsi
C) Texniki reqlament
D) Regional standart
E) Milli standart
72) Sual:Maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsaında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqanlar tәrәfindәn tәsdiq edilәn,kütlәvi
istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsulların(işlәrin,xidmәtlәrin)keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәd nәyә
deyilir?
A) Standart
B) Keyfiyyәt
C) Istehsal
D) Ekspertiza
E) Istehlak

73) Sual:Standartların neçә kateqoriyası var?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
74) Sual:Standartlaşdırma üzrә TKnın funksiyaları hansılardır?
A) hamısı
B) layihәlәrin hazırlanması
C) layihәlәrin tәsdiqlәnmәsi
D) standartlara tәkrar baxış
E) dәyişikliklәrin qeyd olunması
75) Sual:TKya müәssisәlәr necә cәlb olunur?
A) könüllü
B) mәcburi
C) şәrtli
D) heç biri
E) hamısı
76) Sual:Beynәlxalq vә regional işlәrin hәyata keçirilmәsi üçün hansı tәşkilat yaradılmışdır?
A) TK
B) İSO
C) SAKO
D) UOT
E) QOST
77) Sual:Londonda 1946cı ildә yaradılan tәşkilat hansıdır?
A) İSO
B) UOT

C) SAKO
D) QOST
E) İSA
78) Sual:İSO tәşkilatı hansı ölkәdә yaradılmışdır?
A) London
B) İngiltәrә
C) Paris
D) Almaniya
E) Amerika
79) Sual:Standartlaşma üzrә orqanın fәaliyyәti neçә sәviyyәsi tanınır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 1
80) Sual:TŞ obyekti necә buraxılır?
A) tәk vә ya kiçik partiyalarda
B) tәk
C) kiçik partiyalarda
D) cüt
E) heç biri
81) Sual:Tәsәrrüfat subyektlәri vә onların vәzifәli şәxslәri dövlәt nәzarәti üçün zәruri şәrait yaratmaları vacibdirmi?
A) yaratmalıdırlar
B) yol vermәk olmaz
C) vacib deyildir
D) әhәmiyyәti yoxdur
E) әlverişli deyil

82) Sual:Parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirәn standart necә adlanır?
A) Parametrlәrin standartı
B) Parametrik standart
C) Müәssә standartı
D) Sahә standartı
E) Personalın standartı
83) Sual:AZS 1.596 standartlaşdırmasına әsasәn hәr bir standart neçә cür struktura malik olur?
A) 12
B) 13
C) 7
D) 9
E) 10
84) Sual: Sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin yaradılması Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә
aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
85) Sual: Uyğunluq nişanından qanunsuz istifadәyә….
A) yol verilmir
B) yol verilir
C) әhәmiyyәtsiz sayılır
D) qanunla cәzalandırılır
E) hüquqi әhәmiyyәt kәsb etmir
86) Sual: Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr, habelә hüquqi şәxslәr üçün hazırlanan vә qәbul edilәn

dövlәt standartları, texnikiiqtisadi vә sosial inflormasiya tәsnifatları haqqında rәsmi mәlumatlardan vә elәcә dә hәmin sәnәdlәrin özlәrindәn istifadә
etmәk imkanı tәmin edilirmi?
A) bunlar dövlәt vә kommersiya ciddi tәşkil etmәdikdә hamı üçün tәmin edilir
B) әcnәbi vәtәndaşlara olmaz
C) vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә tәmin edilir
D) qәti qadağandır
E) bütün hallarda tәmin edilir
87) Sual:Dövlәt komitәsinin dövlәt innovasiya layihәlәrinin ekspertizasının aparılması Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt
komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
88) Sual:Seminarlar,konfranslar,sәrgilәrin keçirilmәsi,patent mәlumatları bankının formalaşdırılması Standartlaşdırma,Metrologiya vә
Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
89) Sual:Beynәlxalq әmәkdaşlıq üzrә tәdbirlәrin keçirilmәsi Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı
xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr

90) Sual:Sәnaye mülkiyyәti sahәsindә mütәxәssislәrin hazırlanması vә ixtisasartırma işlәrinin tәşkili Standartlaşdırma,Metrologiya vә
Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
91) Sual: Sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin yaradılması,hüquqi mühafizәsi vә istifadәsi sahәsindә xidmәtlәrin görülmәsi
Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
92) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin
yaradılması,hüquqi mühafizәsi vә istifadәsi sahәsindә xidmәtlәrin görülmәsi göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
93) Sual:Dövlәt komitәsinin dövlәt innovasiya proqramlarının işlәnmәsi vә hәyata keçirilmәsindә iştrakı Standartlaşdırma,Metrologiya vә
Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr

E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
94) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә dövlәt komitәsinin dövlәt innovasiya
proqramlarının işlәnmәsi vә hәyata keçirilmәsindә iştrakı göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
95) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә dövlәt komitәsinin dövlәt innovasiya
layihәlәrinin ekspertizasının aparılması göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
96) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә seminarlar,konfranslar,sәrgilәrin
keçirilmәsi,patent mәlumatları bankının formalaşdırılması göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
97) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә beynәlxalq әmәkdaşlıq üzrә tәdbirlәrin
keçirilmәsi göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr

D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
98) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә sәnaye mülkiyyәti sahәsindә mütәxәssislәrin
hazırlanması vә ixtisasartırma işlәrinin tәşkili göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
99) Sual: Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә uyğun mәcburi tәlәblәri
müәyyәnlәşdirәn dövlәt standartları, farmakoloji, sanitariya vә tikinti normaları, qaydaları vә digәr sәnәdlәr;
A) normativ sәnәd
B) qüsur
C) mühüm qüsur
D) uyğunluq sertifikatı
E) uyğunluq nişanı
100) Sual:Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) geri qaytarılması ilә әlaqәdar istehlakçıya dәyәn zәrәri kim ödәmәlidir
A) istehsalçı (icraçı) tam hәcmdә ödәmәlidir
B) sifarişçi
C) satıcı
D) istehlakçı
E) alıcı
101) Sual:Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün
verilmiş sәnәd hansıdır;
A) uyğunluq sertifikatı (sertifikat)
B) normativ sәnәd
C) qüsur

D) mühüm qüsur
E) zәmanәt müddәti
102) Sual:Keyfiyyәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi zamanı qәbul olunmuş prosedurlar neçә yerә bölünür?
A) 4
B) 7
C) 5
D) 3
E) 2
103) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin tәşkilindә әsas rol oynayan orqan hansıdır?
A) Azәrdövlәtstandart
B) Akkreditlәşdirmә üzrә orqan
C) Standartlaşdırma üzrә orqan
D) Akkreditlәşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanları
E) Sınaq laboratoriyaları üzrә akkreditlәşdirmә orqanı
104) Sual:Yazılanlardan hansı yanlışdır?
A) Hazır mәhsuldan qabaqcadan müәyyәn edilmiş nümunәlәr seçilir.
B) Seçilmiş nümunәlәr istehlakçılara göndәrilәn mәhsul kimi göndәrilir.
C) Seçilmiş nümunәlәri seçilmә yerindә әsas mәhsuldan izolә edirlәr.
D) Seçilmiş nümunәlәri qablaşdırır vә surğuclayırlar.
E) Seçilmiş nümunәlәri qablaşdırır vә möhürlәyirlәr
105) Sual:Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi 3 bölmәdәn ibarәtdir,bunlar hansılardır?
A) Nümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması,onlarin sınağından ibarәtdir.
B) Nümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması,onlarin sınağına hazırlanmasından ibarәtdir.
C) Nümunәlәrin seçilmәsi vә sınağına hazırlanmasından ibarәtdir
D) Seçilmiş nümunәlәrin idenfikatlaşdırılmasından ibarәtdir.
E) Nümunәlәrin sınağından ibarәtdir.

106) Sual:Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) geri qaytarılması ilә әlaqәdar istehlakçıya dәyәn zәrәri kim ödәmәlidir
A) istehsalçı (icraçı) tam hәcmdә ödәmәlidir
B) sifarişçi
C) satıcı
D) istehlakçı
E) alıcı
107) Sual:Şәxsi tәlәbatını ödәmәk mәqsәdi ilә mal, iş vә xidmәtlәrdәn istifadә edәn, onları alan, sifariş verәn, yaxud almaq vә ya sifariş vermәk
niyyәti olan şәxs;
A) istehlakçı
B) stehsalçı
C) icraçı
D) satıcı
E) uyğunluq nişanı
108) Sual:Qeyd olunan sәnәdlәr toplusundan hansı respublikada istehsal olunan ÖVnin dövlәt sınağının keçirilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr
bunlardan hansıdır?
A) QOST 2.70184 tәlәbinә uyğun prinsipial sxem
B) QOST 2.10787 tәlәbinә uyğun prinsipial sxem
C) QOST 2.71187 tәlәbinә uyğun prinsipial sxem
D) QOST 2.17787 tәlәbinә uyğun prinsipial sxem
E) QOST 2.70187 tәlәbinә uyğun prinsipial sxem
109) Sual:ÖVnin dövlәt sınağının keçirilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr bunlardan hansıdır?
A) texniki kartanın sәviyyәsi vә mәhsulun keyfiyyәti tәlәbinә uyğun QOST 2.11684
B) texniki kartanın sәviyyәsi vә mәhsulun keyfiyyәti tәlәbinә uyğun QOST 2.2686
C) texniki kartanın sәviyyәsi vә mәhsulun keyfiyyәti tәlәbinә uyğun QOST 2.61186
D) texniki kartanın sәviyyәsi vә mәhsulun keyfiyyәti tәlәbinә uyğun QOST 6.21186
E) texniki kartanın sәviyyәsi vә mәhsulun keyfiyyәti tәlәbinә uyğun QOST 2.16186
110) Sual:Sadalan sәnәdlәrdәn hansı ÖVnin dövlәt sınağının keçirilmәsi üçün tәlәb olunur?

A) istismar sәnәdlәri QOST 2.60168 tәlәbinә uyğun sәnәdlәr
B) istismar sәnәdlәri QOST 2.10668 tәlәbinә uyğun sәnәdlәr
C) istismar sәnәdlәri QOST 2.70167 tәlәbinә uyğun sәnәdlәr
D) istismar sәnәdlәri QOST 2.60167 tәlәbinә uyğun sәnәdlәr
E) istismar sәnәdlәri QOST 2.01767 tәlәbinә uyğun sәnәdlәr
111) Sual:Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansı respublikada istehsal olunan ÖVnin dövlәt sınağının keçirilmәsi üçün tәlәb olunur?
A) Yoxlama metodikası NTSin layihәsi QOST 8.37580 vә QOST 8.04283
B) Yoxlama metodikası NTSin layihәsi QOST 8.73580 vә QOST 8.04283
C) Yoxlama metodikası NTSin layihәsi QOST 8.73583 vә QOST 8.04283
D) Yoxlama metodikası NTSin layihәsi QOST 8.37580 vә QOST 8.40283
E) Yoxlama metodikası NTSin layihәsi QOST 8.37580 vә QOST 8.04280
112) Sual:ÖVnin dövlәt sınağının keçirilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr bunlardan hansıdır?
A) işlәyib hazırlayan müәssisә rәhbәrinin tәsdiq etdiyi texniki QOST 2.11470 tәlәbinә uyğun layihәsi
B) işlәyib hazırlayan müәssisә rәhbәrinin tәsdiq etdiyi texniki QOST 2.11570 tәlәbinә uyğun layihәsi
C) işlәyib hazırlayan müәssisә rәhbәrinin tәsdiq etdiyi texniki QOST 2.11471 tәlәbinә uyğun layihәsi
D) işlәyib hazırlayan müәssisә rәhbәrinin tәsdiq etdiyi texniki QOST 2.11770 tәlәbinә uyğun layihәsi
E) işlәyib hazırlayan müәssisә rәhbәrinin tәsdiq etdiyi texniki QOST 2.11171 tәlәbinә uyğun layihәsi
113) Sual:Hansı sәnәdlәr ÖVnin dövlәt sınağının keçirilmәsi üçün tәlәb olunur?
A) Müәyyәn olunmuş qaydada QOST 15.00170 tәlәbinә uyğun texniki tapşırıq
B) Müәyyәn olunmuş qaydada QOST 15.0170 tәlәbinә uyğun texniki tapşırıq
C) Müәyyәn olunmuş qaydada QOST 15.0071 tәlәbinә uyğun texniki tapşırıq
D) Müәyyәn olunmuş qaydada QOST 15.00071 tәlәbinә uyğun texniki tapşırıq
E) Müәyyәn olunmuş qaydada QOST 15.00272 tәlәbinә uyğun texniki tapşırıq
114) Sual:ÖVnin dövlәt reyestrinә daxil edilmәsinә hansı tәlәblәr qoyulur?
A) ÖVni hazırlayan firmanın bütün sәnәdlәri azәrbaycan dilinә tәrcümә olunmalıdır
B) ÖVnin ümumi görünüşünün fotoşәklinә işarә olunmuş işarәlәr әlavә olunur
C) Xaricdәn partiyalarla gәtirilmiş ÖVlәr gәtirildiyi ölkәnin dilindә olmalıdır

D) ÖVni hazırlayan firmanın sәnәdindә milli sertifikatlara müraciәt olunur
E) ÖVni hazırlayan firmanın sәnәdindә milli sertifikatlara istinad olunur
115) Sual:Dövlәt reyestrinә daxil edilmәsi üçün ÖVyı lazım olan sәnәd hansıdır?
A) ÖVnin yoxlama metodikası ilә tәmin olunması haqqında mәlumat
B) ÖVnin keyfiyyәti haqqında sәnәd
C) ÖVnin sınaq laboratoriyalarından çıxması haqqında mәlumat
D) ÖVnin yoxlanılması haqqında sertifikat sәnәdi
E) ÖVnin keyfiyyәt sertifikatlaşması ilә tәmin edәn sәnәd
116) Sual:Dövlәt reyestrinә daxil edilmәsi üçün ÖVyı lazım olan sәnәd hansıdır?
A) Sınağa tәqdim olunacaq ÖVnә tәlәbat vә onun tәtbiq dairәsi haqqında arayış
B) Sınağa tәqdim olunacaq ÖVnin keyfiyyәti haqqında arayış
C) Sınağa tәqdim olunacaq ÖVnin uyğunluq nişanına uyğunluğu
D) Sınağa tәqdim olunacaq ÖVnin tәtbiq dairәsi haqqında anlayış
E) Sınağa tәqdim olunacaq ÖVninmәsul rәhbәrinin imzası
117) Sual:Qaz sayğaclarının etibarlılığını müәyyәn edәn AzTEST yoxlayıcısı hansı komitәnin tәrkibindә fәaliyyәt göstәrir?
A) Azәrbaycan Respublikası Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patent üzrә dövlәt komtәsindә
B) Azәrdövlәtstandartda
C) Sertifikatlaşdırma üzrә dövlәt komitәsi
D) Standartlaşdırma üzrә dövlәt komitәsi
E) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
118) Sual:Hansı halda qaz sayğaclarının istismarı qadağandır?
A) hamısı
B) Dövlәt yoxlanışından keçirilmәmiş
C) Müvafiq damğa vurulmamış
D) Plomb vurulmamış
E) Yararlılıq haqqında qeydiyyat aparılmayan

119) Sual:Bunlardan hansı mәişәtdә vә istehsalatda istifadә edilәn qaz sayğacına qoyulan tәlәbdir?
A) Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patent üzrә dövlәt komtәsindә dövlәt sınağı keçirilmәlidir
B) Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patent üzrә dövlәt komtәsindә tipi sayılmalıdır
C) Azәrdövlәtstandarta qeydiyyata salınmalıdır
D) Azәrdövlәtstandartda qeydiyyatda olmayan qaz sayğaclarının istismarı qadağandır
E) Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patent üzrә dövlәt komtәsindә tipi tәyin edilmәlidir
120) Sual:Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti mәblәğin neçә %  ni dövlәt büdcәsinә ödәyir?
A) 15%  ni.
B) 30%  ni.
C) 35%  ni.
D) 50%  ni.
E) 100%  ni.
121) Sual:Sanksiya barәdә sәrәncam almış tәsәrrüfat subyekti hansı müddәtdә sәrәncama әmәl etmәlidir?
A) 10 gün müddәtindә.
B) 15 gün müddәtindә.
C) 30 gün müddәtindә.
D) 6 ay müddәtindә.
E) 1 il müddәtindә.
122) Sual: Dövlәt standartlarının vә standartlaşdırma üzrә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә riayәt edlimәsinә keyfiyyәtini standartlaşdırmaüzrә
normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulan tәlәblәrәuyğunluğunun tәmin edilmәsinә nail olmaq yolu ilә istehlakçıların, dövlәtin, tәsәrrüfat subyektlәrinin
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnayelәrinin qorunması nәdir?
A) attestasiya
B) dövlәt
C) attestasiya
D) beynәlxalq müşahidә
E) ticarәtin operativ әmәliyyatları
123) Sual:Qanunvericilikdә tәmzimlәnәn vә tәnzimlәnmәyәn sahәlәrdә fәailiyyәt göstәrәn akkreditlәşmә sistemi hansı ölkәdә geniş tәtbiq olunur?

A) Almaniyada
B) Rusiyada
C) Amerikada
D) İngiltәrәdә
E) Norveçdә
124) Sual:Ardıcıllığına görә müqәddimәdә göstәrilәn mәlumatın hansı variantda düzgün qeyd olunub?
A) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat;beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının
Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat;lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart
barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ
sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
B) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat; lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış
standart barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib
hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
C) beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat;lisenziya
üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında
mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
D) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat;beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının
Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat;lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart
barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ
sәnәdlәr barәsindә mәlumat
E) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat;beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının
Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat; standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar
haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
125) Sual:Xarakterinә görә әlavәlәr struktur elementi neçә yerә bölünür?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
126) Sual:Hansı struktur elementi standartların müddәalarını tamamlayan materialları әks etdirir?

A) Әlavәlәr
B) Tәriflәr
C) tәtbiq sahәsi
D) Biblioqrafik göstәricilәr
E) Işarә vә ixtisarlar
127) Sual: Bu struktur elementlәrindәn hansı standartlaşdırmada istifadә olunan terminlәri dәqiqlәşdirmәk vә ya müәyyәnlәşdirmәk üçün lazım olan
tәriflәri әks etdirir?
A) Tәriflәr
B) tәtbiq sahәsi
C) Biblioqrafik göstәricilәr
D) Işarә vә ixtisarlar
E) standartın adı
128) Sual:Hansı struktur bölmәsindә standartların vә texniki şәrtlәrin siyahısı verilir?
A) normativ istinadlar
B) tәtbiq sahәsi
C) Biblioqrafik göstәricilәr
D) Işarә vә ixtisarlar
E) standartın adı
129) Sual:Standartlardan hansı AZS 1.596 standartlaşdırmasına әsasәn neçә cür struktura malik olur?
A) 12
B) 13
C) 7
D) 9
E) 10
130) Sual: Texniki tapşırığın hansı bәndindә İşin mәzmunu qrafası göstәrilmişdir?
A) Işin mәrhәlәlәri vә onun yerinә yetirilmә müddәtlәri
B) Әsas mәnbәlәr

C) Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә
D) Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
E) Yerinә yetirmә müddәti
131) Sual:Texniki tapşırığın hansı bәndi standartı işlәyәn zaman istifadә olunan materiallar sadalanır?
A) Әsas mәnbәlәr
B) Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә
C) Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
D) Işin mәrhәlәlәri
E) Yerinә yetirmә müddәti
132) Sual:Neçә dövlәt standartı Respublikamızda dövlәt standartlaşdırma sisteminin әsasını tәşkil edİr?
A) 6
B) 7
C) 5
D) 3
E) 9
133) Sual:Hansı orqan mәhsulların keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi sahәsindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirir?
A) Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
B) Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
C) Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
D) Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
E) Dövlәt reyistr komitәsi
134) Sual:Texniki tapşırıq neçә bәnddәn ibarәtdir?
A) 9
B) 13
C) 17
D) 4
E) 10

135) Sual:Hansı hallarda standartlar müәssәdә tәtbiq edilmiş hesab olunur?
A) Norma,tәlәb,qaydalar qüvvәdә olan texniki sәnәdlәrdә öz әksini tapsın vә istehsalatda tәtbiq edilsin
B) Texniki sәnәdlәr normativ baxışdan keçsin vә istehsalatda tam tәtbiq edilsin
C) Qüvvәdә olan texniki sәnәdlәr AZS standartların tәlәblәrinә tam cavab versin
D) Istehsalatda tәtbiq edilәn standartlar normativ sәnәdlәrdә yer tapır
E) Normalara aid standartlar tәsәrrüfatda tәtbiq edilsin
136) Sual:Respublika әrazisindә neçә növ beynәlxalq standart tәtbiq edilir?
A) 4
B) 8
C) 6
D) 7
E) 5
137) Sual:Hansı tarixdә Beynәlxalq vә Dövlәtlәrarası standartların Azәrbaycan Respublikası әrazisindә tanınması vә tәtbiq qaydaları tәsdiq
edilmişdir?
A) 22 noyabr 1988
B) 22 noyabr 1990
C) 22 dekabr 1989
D) 22 oktyabr 1988
E) 22 noyabr 1888
138) Sual: әlavәlәr struktur elementi xarakterinә görә neçә yerә bölünür?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
139) Sual:Standartların müddәalarını tamamlayan materiallar olan struktur elementi hansıdır?

A) Әlavәlәr
B) Tәriflәr
C) tәtbiq sahәsi
D) Biblioqrafik göstәricilәr
E) Işarә vә ixtisarlar
140) Sual:Standartlaşdırmada istifadә olunan terminlәri dәqiqlәşdirmәk vә ya müәyyәnlәşdirmәk üçün lazım olan tәriflәri әks etdirәn struktur
elementi hansıdır?
A) Tәriflәr
B) tәtbiq sahәsi
C) Biblioqrafik göstәricilәr
D) Işarә vә ixtisarlar
E) standartın adı
141) Sual:.Standartların vә texniki şәrtlәrin siyahısı verilәn struktur bölmәsi hansıdır?
A) normativ istinadlar
B) tәtbiq sahәsi
C) Biblioqrafik göstәricilәr
D) Işarә vә ixtisarlar
E) standartın adı
142) Sual:Müqәddimәdә göstәrilәn mәlumatın ardıcıllığı hansı variantda düzgün qeyd olunub?
A) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat;beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının
Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat;lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart
barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ
sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
B) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat; lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış
standart barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib
hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
C) beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat;lisenziya
üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında
mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat

D) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat;beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının
Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat;lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart
barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ
sәnәdlәr barәsindә mәlumat
E) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat;beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının
Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat; standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar
haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
143) Sual:AZS 1.596 standartlaşdırmasına әsasәn hәr bir standart neçә cür struktura malik olur?
A) 12
B) 13
C) 7
D) 9
E) 10
144) Sual:İşin mәzmunu qrafası texniki tapşırığın hansı bәndindә göstәrilmişdir?
A) Işin mәrhәlәlәri vә onun yerinә yetirilmә müddәtlәri
B) Әsas mәnbәlәr
C) Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә
D) Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
E) Yerinә yetirmә müddәti
145) Sual:Standartı işlәyәn zaman istifadә olunan materialların sadalandığı bәnd texniki tapşırığın hansı bәndidir?
A) Әsas mәnbәlәr
B) Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә
C) Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
D) Işin mәrhәlәlәri
E) Yerinә yetirmә müddәti
146) Sual:Respublikamızda dövlәt standartlaşdırma sisteminin әsasını tәşkil edәn neçә dövlәt standartı mövcuddur?
A) 6

B) 7
C) 5
D) 3
E) 9
147) Sual:Mәhsulların keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi sahәsindә dövlәt nәzarәtini hansı orqan hәyata keçirir?
A) Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
B) Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
C) Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
D) Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
E) Dövlәt reyistr komitәsi
148) Sual:Qeyd olunan variantlardan hansı texniki tapşırığın bәndini sadalayır?
A) 9
B) 13
C) 17
D) 4
E) 10
149) Sual:Nә zaman standartlar müәssәdә tәtbiq edilmiş hesab olunur?
A) Norma,tәlәb,qaydalar qüvvәdә olan texniki sәnәdlәrdә öz әksini tapsın vә istehsalatda tәtbiq edilsin
B) Texniki sәnәdlәr normativ baxışdan keçsin vә istehsalatda tam tәtbiq edilsin
C) Qüvvәdә olan texniki sәnәdlәr AZS standartların tәlәblәrinә tam cavab versin
D) Istehsalatda tәtbiq edilәn standartlar normativ sәnәdlәrdә yer tapır
E) Normalara aid standartlar tәsәrrüfatda tәtbiq edilsin
150) Sual:Standartlaşdırma sahәsindә görülmәsi nәzәrdә tutulan işlәr hansıdır?
A) Azәrbaycanın dövlәt fondu standartlarının tәrcümә edilmәsi
B) Komitәnin SERTİKO tәşkilatına üzv olması ilә әlaqәdar bu tәşkilatın işindә iştrak etmәsi
C) Azәrbaycanın ÜTKyә üzv olması
D) Texniki komitәnin işindә sәlahiyyәt daşımaq

E) Azәrbaycanın dövlәt fondu standartlarının tәsdiq edilmәsi
151) Sual:Hazırda respublika әrazisindә neçә növ beynәlxalq standart tәtbiq edilir?
A) 4
B) 8
C) 6
D) 7
E) 5
152) Sual:Beynәlxalq vә Dövlәtlәrarası standartların Azәrbaycan Respublikası әrazisindә tanınması vә tәtbiq qaydaları nә vaxt tәsdiq edilmişdir?
A) 22 noyabr 1988
B) 22 noyabr 1990
C) 22 dekabr 1989
D) 22 oktyabr 1988
E) 22 noyabr 1888
153) Sual:Nümunәnin identifikatlaşdırma nömrәsindә 298/0001 işarәsindә 0001 nәyi götәrir?
A) sıra nömrәsi
B) sınaq bölmәsi
C) nümunәnin götürüldüyü
D) analiz edildiyi il
E) heç biri
154) Sual:Nümunәlәrin daşınmasının,sınağa hazırlanmasının bütün mәrhәlәlәri hansı sәnәdlәrdә әks olunur?
A) Normativ sәnәdә әsasәn
B) Sertifikatlaşdırma üzrә sәnәddә
C) Texniki sәnәdә әsasәn
D) Sınaq protokollarında hazırlanan aktda
E) Texniki normativ sәnәddә
155) Sual:Neçә nüsxә ilә sınaq protokolları orqanlara göndәrilir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 7
E) 5
156) Sual:Sifarişçi tәşkilatın vә onun keyfiyyәt xidmәtlәrinin struktur sxemlәri hansı sәnәdlәrә daxildir?
A) ilkin sәnәdlәr komplektinә
B) Sәnәdlәr komplektinә
C) Standartlaşdırma üzrә sәnәdlәrә
D) Sifarişçiyә verilәn aktlardan
E) Sınaq laboratoriyalarında nәticәlәrin aktından
157) Sual:İlkin sәnәdlәr komplekti neçә yerә bölünür?
A) 5
B) 7
C) 4
D) 3
E) 12
158) Sual:Sertifikatlaşdırma sifarişçilәrin yerinә yetirdiyi funskiyalardan hansı doğru deyil?
A) Mәhsulu müşayәt edәn tematik sәnәdlәrdә onun sertifikatlaşdırılması vә uyğunluğun yoxlanılması üçün normativ sәnәdlәr haqqında mәlumatları
göstәrir,bu informasiyanın istehlakçıya çatdırılmasını tәmin edir
B) Realizә olunan sertifikatlaşdırılmış mәhsulun normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunu tәmin edir.
C) Qanunverici aktları әldә rәhbәr tutaraq sertifikat vә uyğunluq nişanı tәtbiq edir.
D) Sertifikatlaşdırmanı aparçaq üçün sifariş verir,texniki vә digәr zәruri sәnәdlәri tәqdim edir.
E) Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları ilә müәyyәnlәşdirilmiş formada sertifikatlaşdırılan mәhsulu nişanlayır
159) Sual:Sifarişin verilmәsi mәrhәlәsindәn öncә hansı proses yerinә yetirilmәlidir?
A) Sifarişçi setifikatlaşdırma üzrә müvafiq orqana sifariş göndәrir.
B) İlk öncә setifikatlaşdırma üzrә müvafiq orqandan sifariş qәbul edilir

C) Sertifikatlaşdırma üzrә müvafiq orqan sifariş göndәrilәcәk tәşkilatı seçir.
D) Sifarişçiyә lazım olan müxtәlif mәlumatlar verilir.
E) Setifikatlaşdırma üzrә müvafiq orqana sifarişi göndәrә bilәcәyi sınaq laboratoriyaların göstәrir.
160) Sual:Daxil olmuş sifarişә baxılması sertifikatlaşdırma üzrә orqanda neçә zaman müddәtindә hәyata keçirilir?
A) 1ay
B) 6 ay
C) 15 gün
D) 3 ay
E) 1 il
161) Sual:Verilmiş bәndlәrdәn hansında sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanın adı düzgün qeyd edilib?
A) Azәrdövlәtstandart
B) Azәrmilli standart
C) Azәrstandart
D) Azәmillistandart
E) Akkreditlәşdirmә üzrә orqan
162) Sual:Uyğunluq nişanının mәhsulda,qablaşdırmada vә sәnәdlәrdә yerini kim müәyyәn edir?
A) Müәssisә özü
B) Sifarişçi tәşkilat
C) Standartlaşdırma idarәsi
D) Dövlәt idarәetmә orqanı
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
163) Sual:Uyğunluq nişanının neçә cür formada әks olunur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 5

164) Sual:Sertifikatlaşdırma qaydaları necә müәyyәnlәşdirilir?
A) Oxşar mәhsulun istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,beynәlxalq sistemlәrin vә sazişlәrin tәlәblәrini nәzәrә almaqla
B) Oxşar mәhsulun istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,milli sazişlәrin tәlәblәrini nәzәrә almaqla
C) Oxşar mәhsulun istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,beynәlxalq sistemlәrin vә sazişlәrin tәlәblәrini nәzәrә almadan
D) Oxşar mәhsulun istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,beynәlxalq sistemlәrin vә sazişlәrin tәlәblәrini tәsdiq etmәklә
E) Müxtәlif mәhsulların istehsal xüsusiyyәtlәrini,tәdarükünü,beynәlxalq sistemlәrin vә sazişlәrin tәlәblәrini nәzәrә almaqla
165) Sual: İstehlakçı hüquqlarının vә qanuni maraqlarının qorunması funksiyalarını yerinә yetirәn neçә növ bәndli sәlahiyyәtlәrә malikdir?
A) 14
B) 8
C) 15
D) 10
E) 13
166) Sual: Hansı mәsәlәlәrә İstehlakçılar hüquqlarının müdafiәsi haqqında qanunda nәzәr yetirilir?
A) hamısı
B) İstehlakçılara alqı satqı prosesini tәnzimlәmәk
C) Satıcı vә icraçı arasında münasibәtlәri tәnzimlәmәk
D) İş görәrkәn istehlakçı istehsalçı münasibәtlәri tәnzimlәmәk
E) Xidmәt göstәrәrkәn istehsalçı münasibәtlәri tәnzimlәmәk
167) Sual: Hansı doğrudur?
A) Bütün vәtәndaşlar xidmәt növlәri sahәsindә tәlәbatların ödәnilmәsindә bәrabәr hüquqa malikdir
B) Hüquqi şәxslәr ticarәt sahәsindә xüsusi sәlahiyyәtә malikdir
C) Istehlakçı icraçının iş saatında asılı olmayaraq istәdiyi vaxt sәrbәst malseçmәk hüququna malikdir
D) Satıcı istehlakçıya mal seçmәkdә kömәklik göstәrmәyә borclu deyil
E) Sosial müdafiәyә ehtiyacı olan vәtәndaşlara xüsusi güzәştlәr edilmәmәlidir
168) Sual: Etibarsız sayılan istehlakçı müqavilәlәri hansıdır?
A) istehlakçı hüquqlarını mәhdudlaşdıran

B) Normativ sәnәdi әksik olan
C) Şәrtlәri istehlakçı tәrәfindәn imzalanmayan
D) Istehsalçı tәrәfindәn möhür qoyulmayan
E) 10 bәnddәn ibarәt olmalıdır
169) Sual: Azәrbaycan Respublikasının İstehlakçılar hüquqlarının müdafiәsi haqqında qanununu hansı qanunun әsasında formalaşdırılıb?
A) ” İstehlakçıların hüquqlarının maraqlarını müdafiә etmәk üçün rәhbәr prinsiplәr”
B) “İstehsalçıların haqqında rәhbәr prinsiplәr”
C) “İstehlakçıların haqqında rәhbәr prinsiplәr”
D) “Maraqların müdafiәsi”
E) ” İstehsalçıların hüquqlarının maraqlarını müdafiә etmәk üçün rәhbәr prinsiplәr”
170) Sual: Mәcburi sertifikasiyası tәlәb olunan malların siyahısını müәyyәnlәşdirәn vә sertifikatı olmadan satışının qarşısını alan müvafiq orqan
hansıdır?
A) icra hakimiyyәti orqanı
B) Kәnd tәsәrrüfatı orqanı
C) Sәhiyyә nazirliyi
D) Azәrdövlәtstandart
E) Dövlәt sәlahiyyәtli şәxs
171) Sual: Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә satışı qadağan olunmuş mallar barәsindә әhaliyә vaxtında mәlumat verәn tәşkilat hansıdır?
A) icra hakimiyyәti orqanı
B) APA
C) Kәnd tәsәrrüfatı orqanı
D) Milli televiziya
E) Azәrdövlәtstandart
172) Sual: Hansı yalnışdır?
A) satıcı istehlakçıya satdığı mal haqqında qısa mәlumat vermәlidir
B) Satıcı respublikada satdığı malın qiymәtlәrini yalnız manatla göstәrilmәlidir
C) Malın üzәrindә istehsal vә ya ticarәt markası göstәrilmәlidir

D) Istehsal edilmiş malın üzәrindә әmtәә nişanı göstәrilmәlidir
E) Malın üzrindә coğrafi göstәrici olmalıdır
173) Sual:TSVS standartları neçә tәsnifat qrupuna bölünür?
A) 3.
B) 5.
C) 7.
D) 10.
E) 14.
174) Sual:TSVS standartları neçәnci sinfә mәnsubdur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) XXIV.
E) XXV.
175) Sual:Mәhsulun kataloq vәrәqinin rekvizitlәrinә nә daxildir?
A) Mәhsulun kodu
B) Mәhsulun texniki sәviyyәsi
C) Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti
D) Unifikasiya
E) Mәhsulun keyfiyyәti
176) Sual:İTHVS standartları neçәnci sinfә mәnsubdur?
A) 1 – ci.
B) 2 – ci.
C) 3 – cü.
D) 14 – cü.
E) 15 – ci.

177) Sual:İTHVS standartları neçә tәsnifat qrupuna bölünür?
A) 2.
B) 5.
C) 10.
D) 14.
E) 15.
178) Sual:Ştrixli kodlaşdırma ilk dәfә kim tәrәfindәn ixtira olunmuşdur?
A) David Kollinz
B) Boldin L.A.
C) Sarança Q.A.
D) Yakuşev A.İ.
E) Sorokin O.P.
179) Sual:Standartların növlәrinә aid olmayanı göstәrin.
A) әsasverici standartlar
B) mәhsul, xidmәt üçün standartlar.
C) proseslәr üçün standartlar.
D) nәzarәt metodları üçün standartlar.
E) kompleks standartlar.
180) Sual:"Beynәlxalq standartlaşdırma günü"hansıdır?
A) 16 aprel.
B) 8 oktyabr.
C) 14 oktyabr.
D) 16 oktyabr
E) 25 sentyabr.
181) Sual: Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma haqqında qanunu neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir?
A) 1991.
B) 1993.

C) 1994.
D) 1995.
E) 1996.
182) Sual:Standart nәdir?
A) Maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqan tәrәfindәn tәsdiq edilәn kütlәvi istifadә
üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsulların keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәddir.
B) Maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqan tәrәfindәn tәsdiq edilәn lakin kütlәvi
istifadә üçün nәzәrә alınmayan mәhsulların keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәddir.
C) Maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqan tәrәfindәn tәsdiq edilәn kütlәvi isstifadә
üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsulların keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn hüquqi sәnәddir.
D) Hüquqi şәxslәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqan tәrәfindәn tәsdiq edilәn kütlәvi isstifadә
üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsulların keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәddir.
E) Maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış,mәcburi şәkildә verilәn normativ sәnәddir
183) Sual:Standartlaşdırma termini Standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşmәsi sahәsindә termin vә tәyinlәr sәnәdinә ilk dәfә neçәnci ildә
daxil edilmişdir?
A) 1982
B) 1983
C) 1985
D) 1986
E) 1988
184) Sual:Standartlaşdırma obyektlәrinin parametrlәrinin optimallaşdırılması üçün neçә funksiyadan istifadә olunur?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 7.
185) Sual:Mütәxәsis ilk növbәdә hansı müәyyәn edilmiş kriterlәrinә uyğun olmalıdır?
A) Ümumi vә profissional tәhsil, xüsusi sahәdә iş tәcrübәsi, profissional etika,fiziki yararlılıq

B) Profissional tәhsil, profissional etika
C) Fiziki yararlılıq, xüsusi sahәdә iş tәcrübәsi
D) Ümumi vә profissional tәhsil
E) Orta tәhsil, fiziki yararlılıq
186) Sual:Dövlәt standartlaşdırma sisteminin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
A) Respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsini nәzәrdә tutut
B) Respublikada standartların tәtbiqi vә tәsdiqini nәzәrdә tutur.
C) Respublikada standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırmaya aid mәsәlәlәri hәll edir.
D) Respublikada qanunsuz malları müәyyәnlәşdirir.
E) Respublikadan kәnarda satılan mallara standart müәyyәn edir.
187) Sual:Standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsinin әsas göstәrijilәri neçә әmsalla xarakterizә olunur?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 10.
188) Sual:Aşağıdakı әmsallardan hansı normativ sәnәdlәrin işlәnmәsi zamanı әmәk tutumunun hesablamasına aid deyil?
A) yenilik әmsalı.
B) tәsdiqin mürәkkәbliyi әmsalı.
C) informasiya tutumu әmsalı.
D) rәylәrin işlәnmәsi әmsalı.
E) standartlaşdırma obyektinin xırdalanma sәviyyәsi әmsalı.
189) Sual:Aparılma qaydası konkret sistemin qaydalarına uyğun müәyyәnlәşdirilәn lakin sertifikatlaşdırmanın növündәn vә obyektindәn asılı
olmayaraq dәyişәn sertifikatlaşdırmanın hansı tәsnifatıdır?
A) Sertifikatlaşdırma prosesi
B) Sertifikatlaşdırma tәyinatı
C) Sertifikatlaşdırma növü

D) Sertifikatlaşdırma sxemi
E) Sertifikatlaşdırma seçim mәrhәlәsi
190) Sual:әgәr icraçı tәqsiri istehalkçı ucbatından әmәlә gәldiyini sübut edәrsә, buna görә mәhsuliyyәt daşıyır ya yox
A) mәsuliyyәt daşımır
B) mәsuliyyәt daşıyir
C) sanadlara baxiş keçirir
D) imtina edir
E) subut edir
191) Sual: Maldan (işin, xidmәtin nәticәlәrindәn) istifadә edilmәsinin, onun saxlanmasının, daşınmasının, işlәdilmәsinin adi şәraitindә vә ya işin
görülmәsi (xidmәt göstәrilmәsi) prosesindә istehlakçının hәyatına, sağlamlığına, әmlakına, habelә әtraf mühitә zәrәr vurulmasının istisna olunması;
A) malın (işin, xidmәtin) tәhlükәsizliyi:
B) normativ sәnәd
C) qüsur
D) mühüm qüsur
E) zәmanәt müddәti
192) Sual: İş görәn, yaxud xidmәt göstәrәn müәssisә, idarә, tәşkilat vә ya sahibkar kimlәrdir.
A) icraçı
B) istehlakçı
C) istehsalçı
D) satıcı
E) uyğunluq nişanı
193) Sual: İstehlakçı müqavilә vә ya digәr qaydalarla müәyyәn olunmuş zәmanәt müddәti әrzindә aldığı malda qüsur vә ya saxtalaşdırma aşkar
edәrsә, öz istәyinә görә satıcıdan vә ya istehsalçıdan nayi tәlәb etmәk hüququna malikdir:
A) malın qüsurlarının icraçının (satıcının, istehlakçının) hesabına aradan qaldırılmasını vә ya qüsurların aradan qaldırılması üçün istehlakçının vә ya
üçüncü şәxslәrin çәkdiyi xәrclәrin әvәzinin ödәnilmәsini;
B) Mәhsulun, prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn

C) Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş
sәnәd hansıdır
D) onun saxlanmasının
E) malların (işlәrin, xidmәtlәrin) vә onların istehsalçısının, icraçısının vә satıcısının sәrbәst seçilmәsinә
194) Sual: İstehlakçı müqavilә vә ya digәr qaydalarla müәyyәn olunmuş zәmanәt müddәti әrzindә aldığı malda qüsur vә ya saxtalaşdırma aşkar
edәrsә, öz istәyinә görә satıcıdan vә ya istehsalçıdan nәyi tәlәb etmәk hüququna malikdir:
A) müqavilәnin lәğv edilmәsini vә çәkdiyi zәrәrin ödәnilmәsini.
B) xam malin yoxlanması
C) istehlak dәyәri
D) Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş
sәnәd hansıdır
E) saxlanması,qablaşdırılması, daşınması,tәlәblәrә uygunlugu
195) Sual: İcraçı görülmüş işlәrdә vә göstәrilmiş xidmәtlәrdә qüsurların, istehlakçının tәqsiri ucbatından әmәlә gәldiyini sübut edәrsә, buna görә
mәhsuliyyәt daşıyir ya yox.
A) mәsuliyyәt daşımır
B) mәsuliyyәt daşıyir
C) sanadlara baxiş keçirir
D) imtina edir
E) subut edir
196) Sual: Mәhsulun, prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun
verilәn vә tәtbiq edilәn, müәyyәn olunmuş qaydada qeydiyyata alınan nişan hansıdır;
A) uyğunluq nişanı
B) normativ sәnәd
C) qüsur
D) mühüm qüsur
E) zәmanәt müddәti
197) Sual:Sertfikatlaşdırma orqanlarının sınaq laboratoriyaları necә adlanır?

A) Akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyaları
B) Akkreditlәşdirilmiş sertfikatlaşdırma vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları
C) Azәrdövlәtstandart vә sınaq laboratoriyaları
D) Akkreditlәşdirilmiş sertfikatlaşdırma orqanları vә sınaq laboratoriyaları
E) Azәrdövlәtstandart,müvafiq icra hakimiyyәti orqanları
198) Sual:Standartlaşdırma sahәsindә elmitәdqiqat işlәrinin aparılması; dövlәt standartlarının tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәtin tәşkili necә
maliyyәlәşdirilir?
A) büdcәdәn
B) tәsәrrüfat hesabı ilә
C) müәssisәlәrin hesabına
D) tәşkilat hesabına
E) maliyyәlәşdirilir
199) Sual:Standartın tәlәblәr bölmәsinә aid edilәn amillәrdәn biri yalnışdır?
A) Akkreditlәşdirmә mәcburiyyәti
B) Tәhlükәsizlik
C) Texniki tәlәblәr
D) Qәbul qaydaları
E) Nişanlanma,qablaşdırma
200) Sual:Sertifikatlaşdırılmış mәhsulun texniki sәnәdlәrinә, yaxud istehsalın texnoloji prosesinә daxil edilmiş dәyişikliklәr haqqında
sertifikatlaşdırılma oqanını xәbәrdar etmәk Respublika әrazisindә pәrakәndә satış müәssisәlәrinә vә istehlakçılara realizә etmәsini hәyata keçirәnn
müәssisәlәr ...
A) Yerinә yetirmәyә borcludurlar
B) Yerinә yetirilmәsinә borclu deyillәr
C) Mәsuliyyәt daşımırlar
D) Sәlahiyyәtli deyillәr
E) Yerinә yetirmәyә dә bilәrlәr
201) Sual:Bunlardan hansı sertifikatlaşdırmanın mәrhәlәlәri arasında düzgün qeyd edilmәyib?

A) Sertifikatlaşdırma üzrә akkreditlәşmiş qәrarların verilmәsi
B) Sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәti
C) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
D) Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
E) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
202) Sual:Azәrbaycan Respublikasında tәyinatı üzrә birbaşa istifadә edilәcәk mәhsulun idxalına dair müqavilәlәr (kontraktlar) bağlanarkәn,onların
şәrtlәrinә mәhsulun sertifikatlaşdırılmasını göstәrәn vә Milli sertifikatlaşdırma orqanı tәrәfindәn ...
A) Tanınan (akkruitasiya) sertifikatın olmsı nәzәrdә tutulmalıdır
B) Tanınan sertifikatın olmsı nәzәrdә tutulmaya da bilәr
C) Sertifikatın olması o qәdәr dә vacib sayılmır
D) Yoxlanılması ola bilәr
203) Sual:Akkreditlәşdirmә nәyә deyilir?
A) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
B) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün tәlәb olunan sәnәddir.
C) Hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
D) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәti müvafiq plan şәklindә qeyd edәn rәsmi sәnәddir.
E) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir sәnәdi tәsdiq edәn fәaliyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
204) Sual:Akkreditlәşdirmә anlayışının әsas mәntiqi izahı nәdir?
A) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır
B) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün tәlәb olunan sәnәddir.
C) Hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
D) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәti müvafiq plan şәklindә qeyd edәn rәsmi sәnәddir.
E) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir sәnәdi tәsdiq edәn fәaliyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
205) Sual: Akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyası sınaqların sәriştәli aparılmasına vә onların nәticәlәrinin doğruluğunu ...
A) Tәmin etmәlidir
B) Tәmin etmәyә mәsuliyyәtli deyildir
C) Tәmin etmәyә sәlahiyyәti yoxdur

D) Aşkar etmәyә cavabdeh deyil
E) Aşkar etmәlidir
206) Sual: Mәhsulun (xidmәtlәrin,proseslәrin) Azәrbaycan Respublikası әrazisindә pәrakәndә satış müәssisәlәrinә vә istehlakçılara realizә
edilmәsini hәyata keçirәn müәssisәlәr mәhsulun mәcburi sertifikatlaşdırılmasını hәyata keçirәn orqanların öz sәlahiyyәtlәrini maneәsiz yerinә
yetirilmәsini tәmin edilmәsini ...
A) Yerinә yetirmәyә borcludurlar
B) Yerinә yetirilmәsinә borclu deyillәr
C) Mәsuliyyәt daşımırlar
D) Sәlahiyyәtlәri çatmır
E) Vacib saymırlar
207) Sual:Sınaqların nәticәlәri haqqında informasiyanın mәxviliyini akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyası ...
A) Tәmin etmәlidir
B) Tәmin etmәyә borclu deyil
C) Tәmin etmәmәlidir
D) Tәmin etmәyә bilәr
E) Tәmin etmәmәsi nöqsan sayılmır
208) Sual: Akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyası laboratoriyanın akkreditasiya tәlәblәrinә uyğunluğunun yoxlanmasının mümkün olmasını ...
A) Tәmin etmәlidir
B) Mәlumat vermәlidir
C) Müәyәn etmәlidir
D) Boyun olmamalıdır
E) Mәsuliyyәtini öz üzәrinә götürmәmәlidir
209) Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә akkreditasiya edilmiş orqanların, sınaq laboratoriyalarının fәaliyyәtinә, hәmçinin sertifikatlaşdırılmış mәhsula vә
onun istehsalına nәzarәt?
A) inspeksiya nәzarәti
B) әtraf mühitin mühafizәsi
C) sifarişçi

D) ekspertiza
E) sınaq nәzarәti
210) Sual: Verilmiş sistemin qaydalarına uyğun fәaliyyәt göstәrәn vә sistemin idarә olunmasında iştirak etmәk imkanına malik olan
sertifikatlaşdırma orqanı?
A) sertifikatlaşdırma sisteminin üzvü
B) sertifikatlaşdırma sistemi
C) normativ sәnәd
D) sertifikatlaşdırma üzrә
E) uyğunluq sertifikatı
211) Sual:İctimai şüurun inşikafı ilә bağlı olaraq elmin vә texnikanın nailiyyәtlәrinin müxtәlif sәviyyәlәrdә istehsala tәtbiq edilmәsinә şәrait yaradır,
istehsalat proseslәrinin vә iqtisadiyyatın idarә edilmәsindә daim aparıcı yer tutur?
A) standartlaşdırmanın mahiyyәti
B) iqtisadi nәzәriyyәtinin mahiyyәti
C) әmtәәşünaslığın mahiyyәti
D) marketinqin mahiyyәti
E) menecmentin mahiyyәti
212) Sual:Yeyinti mәhsullarının mәmulatlarının analitik sınaqlarını vә s. aparan laboratoriyası nәcәnci ildә akkreditlәşdirilib?
A) 1994 vә 1995
B) 19921993
C) 19931994
D) 1993
E) 1992
213) Sual:Akkreditlәşmә üzrә orqanın ştatında rәhbәrdәn başqa kimlәr iştirak edir?
A) 12ekspertmühasib vә katib
B) 23 ekspertmüdür,katib vә işçilәr
C) Ekspert vә işçilәr
D) Müdirin müavini vә işçilәr

E) Ekspert vә müdir
214) Sual:Daim dәyişәn sertifikatlaşdırma mәrhәlәlәri nәdәn asılı olaraq dәyişir?
A) Sertifikatlaşdırma növündәn vә obyektindәn asılı olmayaraq
B) Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olaraq
C) Sertifikatlaşdırma subyektindәn vә obyektindәn asılı olaraq
D) Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olmayaraq
E) Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olmayaraq
215) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın akkreditlәşmәsi sahәsi ilә müәyyәnlәşdirilә bilәn qabiliyyәt hansıdır?
A) Sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunu qiymәtlәndirilmәsini bacarıq.
B) Sifarişçiyә maraqlı obyekt haqqında mәlumat verilmәsi bacarığı.
C) Obyektin sertifikatlaşdırılmasını tәsdiq edәn bacarıq.
D) Obyekti müvafiq sınaq laboratoriyalarında qiymәtlәndirәn bacarıq.
E) Sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunu sınaq laboratoriyalarında qiymәtlәndirilmәsi bacarığı.
216) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә bilavasitә işlәri hәyata keçirәn orqan hansıdır?
A) Akkreditlәşdirilmiş sertfikatlaşdırma orqanları vә sınaq laboratoriyaları
B) Azәrdövlәtstandart,müvafiq icra hakimiyyәti orqanları
C) Akkreditlәşdirilmiş sertfikatlaşdırma vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları
D) Azәrdövlәtstandart vә sınaq laboratoriyaları
E) Akkreditlәşdirilmiş sertfikatlaşdırma orqanları vә sınaq laboratoriyaları
217) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә akkreditlәşmiş orqan vә sınaq laboratoriyaların fәaliyyәtinә nәzarәt necә adlanır?
A) Müfәttiş nәzarәti
B) Ekspertauditor nәzarәri
C) Beynәlxalq nәzarәt
D) Milli nәzarәt
E) Ekspert nәzarәti
218) Sual:Akkreditlәşdirilmiş laboratoriyaların işi nәdәn ibarәtdir?

A) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış sınaq
laboratoriyalarıdır.
B) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır.
C) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılması barәsindә sәnәdlәri özündә әks etdirәn sınaq laboratoriyalarıdır.
D) Hәr hansı mәhsul növlәrinin sınağının aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır.
E) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә standartlaşdıran rәsmi sәnәddir.
219) Sual:Hansı bacarıq sertifikatlaşdırma üzrә orqanın akkreditlәşdirilmәsi sahәsi ilә tәyin edilir?
A) Sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunu qiymәtlәndirilmәsini bacarmalıdır.
B) Sifarişçiyә maraqlı obyekt haqqında mәlumat verir.
C) Obyektin sertifikatlaşdırılmasını tәsdiq edir.
D) Obyekti müvafiq sınaq laboratoriyalarında qiymәtlәndirirlәr.
E) Sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunu sınaq laboratoriyalarında qiymәtlәndirilmәsini bacarmalıdır.
220) Sual:TSVS standartları neçәnci ildәn tәtbiq olunmağa başlamışdır?
A) 1970.
B) 1971.
C) 1972.
D) 1974.
E) 1975.
221) Sual:Aşağıdakı standartlardan hansı KSVS standartıdır?
A) ГОСТ 14.201 – 83.
B) ГОСТ 3.015 – 76
C) ГОСТ T 2.031 – 83.
D) ГОСТ 1.0 – 85.
E) ГОСТ 10169 – 77.
222) Sual:KSVS standartları neçә tәsnifat qrupuna bölünür?
A) 2.
B) 5.

C) 7.
D) 10.
E) 12.
223) Sual:KSVS standartları neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir?
A) 1960.
B) 1970.
C) 1971.
D) 1980.
E) 1996.
224) Sual:.İlk dәfә bizim ölkәdә qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçәnci ildә irәli sürülmüşdür?
A) 1925.
B) 1926.
C) 1927.
D) 1928.
E) 1929.
225) Sual:Standartlar üzrә tövsiyyәlәr nә xarakter daşıyır?
A) könüllü xarakter
B) mәcburi xarakter
C) keyfiyyәtli xarakter
D) birdәfәlik xarakter
E) daimi xarakterik
226) Sual:Paralel(asılı olmayan) metod nә vaxt istifadә olunur?
A) Obyektlәrin faset tәsnifatlaşdırılması zamanı
B) Mәhsulun sertifikatlaşdırılması zamanı
C) Standartların layihәlәrinin hazırlanması zamanı
D) Kodlaşdırılmış informasiyanın adamlar tәrәfindәn istifadәsi zamanı
E) Çoxluqların yarımçoxluqlara bölünmәsi zamanı

227) Sual:Mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks idarә olunmasının әsasını hansı standartlar tәşkil edir?
A) Müәssisә standartlar
B) Sahә standartlar
C) Beynәlxalq standartlar
D) Texniki standartlar
E) Iqtisadi standartlar
228) Sual:Standartlaşdırma sahәsindә tәtbiq olunan әsas terminlәr hansı komitә tәrәfindәn müәyyәn edilmişdir?
A) STAKO
B) QOST
C) İSO
D) BEK
E) AZS
229) Sual: Texniki şәrtin obyekti nә ola bilәr?
A) tәk vә kiçik partiya buraxılan mәhsul ola bilәr
B) standart göstәricisi ola bilәr
C) sertifikatlaşdırma sәnәdi ola bilәr
D) keyfiyyәt göstәricisi ola bilәr
E) kәmiyyәt göstәricisi ola bilәr
230) Sual:Texniki şәrtlәr mәcburi standart tәlәblәri ilә razılaşdırılmır?
A) razılaşdırılmır
B) razılaşdırılır
C) nәzәrә alınır
D) nәzәrә alınmır
E) mütlәq lazımdır
231) Sual: Tiplәşdirmә nә mәqsәdlә aparılır?
A) әmәk mәhsuldarlığını artırmaq mәqsәdilә

B) kәmiyyәti tәyin etmәk mәqsәdi ilә
C) avadanlığı qorumaq mәqsәdi ilә
D) avadanlığı yenilәmәk mәqsәdi ilә
E) keyfiyyәti qorumaq mәqsәdi ilә
232) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın neçә növ funksiyaya malikdir?
A) 16
B) 10
C) 5
D) 12
E) 7
233) Sual:Sertifikatlaşdırma sistemi nәdir?
A) Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi üsullarla vә idarәetmә qaydalarına malik olan sistemdir.
B) Könüllülük sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi üsullarla vә idarәetmә qaydalarına malik olan sistemdir.
C) Mәcburi sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi üsullarla vә idarәetmә qaydalarına malik olan sistemdir.
D) Könüllülük sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün müәyyәn qaydalarına malik olan sistemdir.
E) Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi sistemdir.
234) Sual:O hansı standartlardır ki,dövlәt standartlaşdırma sistemi növlәr müәyyәn etmәyib?
A) Konkret mәhsula aid olmayan standartlar,hәmçinin ümumtexniki vә tәşkilatimetodik standartlar
B) Müxtәlif növ mәhsula aid texniki şәrtlәrin standartı
C) Müxtәlif növ mәhsullara aid olan standartlar vә onların tәhlükәsizlik tәlәblәri
D) Konkret mәhsula aid olan standartlar,hәmçinin texniki şәrtlәrin standartı
E) Konkret mәhsula aid olmayan texniki şәrtlәrin standartı
235) Sual:Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi necә hәyata keçirilir?
A) Ümumi qәbul olunmuş prosedur üzrә
B) Sınaq laboratoriyaların nәticәlәri üzrә
C) Sınaq laboratoriyaların qәbul aktına görә
D) Keyfiyyәt sisteminin qәbul aktına görә

E) Sınaq prosedurlarına görә
236) Sual:Bu proqramlardan hansı yoxlanılan tәşkilat tәrәfindәn razılaşdırılır?
A) Yoxlama proqramı
B) Sınaq proqramları
C) Akkreditasiya üzrә proqram
D) Sertifikatlaşdırma üzrә proqram
E) Akkreditlәşmiş proqram2
237) Sual:Qeyd olunan bәndlәrdәn hansında sәnәdlәrlә rәftar qaydaları bölmәsinә aid müddәalar әks olunub?
A) sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı
B) sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
C) hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
D) mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
E) laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
238) Sual:Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları bölmәsindә nә qeyd olunur?
A) sınaq protokolların uçotu,işçi tәlimatları
B) sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
C) hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
D) mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarını
E) laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
239) Sual:Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları bölmәsindә nә qeyd olunur?
A) laboratoriyada daxili vә xarici normativ sәnәdlәrintәyin edilmәsi
B) sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
C) hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
D) mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
E) laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
240) Sual:Hansı amillәr tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsini qiymәtlәndirir?

A) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәhlilindәn asılıdır.
B) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәsdiqindәn asılıdır.
C) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
kәmiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәhlilindәn asılıdır.
D) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı faktların tәsdiqindәn asılıdır
E) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi dövlәt tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәhlilindәn asılıdır.
241) Sual:Standartlarda verilәn normalar üçün qiymәtlәr hansı formada verilmәlidir?
A) hәdd vә ya buraxıla bilәn yaxud maksimum vәya minimum
B) bilәn yaxud maksimum
C) hәdd vә minimum
D) maksimum vә minimum
E) hәdd vә ya buraxıla bilәn
242) Sual:Standartlarda hansı vasitәlәrdәn istifadә edәrәk normalar üçün qiymәtlәr verilir?
A) hәdd vә ya buraxıla bilәn yaxud maksimum vәya minimum
B) buraxıla bilәn yaxud maksimum
C) hәdd vә minimum
D) maksimum vә minimum
E) hәdd vә ya buraxıla bilәn
243) Sual:Standartın mәtnindә mәcburi tәlәblәri şәrh edәn zaman istifadә olunan sözlәr hansı olmalıdır? 1. zәruridir 2. tәtbiq edilir 3. lazımdır 4.
göstәrilir 5. icazә verilmir
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 1,3,4
D) 1,2,4
E) 3,4,5

244) Sual:Mәcburi tәlәblәri şәrh edәn zaman istifadә olunan sözlәr hansıdır? 1. zәruridir 2. tәtbiq edilir 3. lazımdır 4. göstәrilir 5. icazә verilmir
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 1,3,4
D) 1,2,4
E) 3,4,5
245) Sual:Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada vәöz sәlahiyyәti daxilindә tәsәrrüfat subyektlәrinin xidmәt vә istehsal sahәlәrinә sәrbәst daxil
olmaq, dövlәt nәzarәtini hәyata keçirmәk üçün tәsәrüfat subyektlәrindәn zәruri mәlumat vә sәnәdlәri almaq hansı orqanların hüquqlarıdır?
A) standartlaşdırma üzrә dövlәt nәzarәti orqanı
B) ticarәt nazirliyi
C) dövlәt müfәttişliyi
D) iqtisadiyyat nazirliyinin müvafiq şöbәlәri
E) әdliyyә nazirliyinin muvafiq şöbәlәri
246) Sual: Standartlaşdırma haqqında qanunvericiliyin icrası zamanı yaranan mübahisәlәrә hansı qaydada baxılır?
A) mәhkәmә qaydasında
B) arbitraj qaydasında
C) tәşkilat kollegiya iclasında
D) qarşılıqlı nümayәndәlәrin iştirakı ilә
E) ekspertlәrin iştirakı ilә
247) Sual:.Mәmulatların parametrik sıralarının standartlaşdırılması zamanı onun keyfiyyәtini tәyin edәn parametrlәr necә adlanır?
A) baş parametrlәr.
B) baza parametrlәri.
C) keyfiyyәt parametrlәri.
D) әsas parametrlәr.
E) kömәkçi parametrlәr.
248) Sual:Kompleks standartlaşdırma proqramları neçә metodik prinsip әsasında hazırlanır?

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 7.
249) Sual:Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlәrinә qoyulan tәlәblәrin ierarxiya sxemindә elementlәr neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 10.
250) Sual:Xalq tәsәrrüfatının sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün standartlaşdırma obyektlәrinә qoyulan tәlәblәr dövri olaraq yenidәn baxılmalıdır. Bu o
mәqsәdlә edilir ki, standartlaşdırma obyekti texniki tәrәqqinin tәlәblәrinә uyğunlaşdırılsın. Bu deyilәnlәr standartlaşdırmanın hansı prinsipinә aiddir?
A) üstün tutulma.
B) komplekslilik.
C) dinamiklik.
D) qarşılıqlı uzlaşma.
E) elmi – tәdqiqat.
251) Sual: Müxtәlif bilik vә ictimaikütlәvi fәaliyyәt sahәsindә aparılan tәdqiqatların, tәcrübәlәrin, sınaq vә işlәmәlәrin nәticәlәrindәn istifadә etmәk
vә onları yaymaq üçün müvafiq elmitexniki vә mühәndis cәmiyyәtlәri, digәr ictimai birliklәr öz standartlarını qәbul edә bilәrlәrmi?
A) qәbul edә bilәrlәr
B) qәbul edә bilmәzlәr
C) bu standartlaşma qanunları ziddir
D) buna yol verilmir
E) standartların qәbulu mәrkәzlәşmiş xarakter daşıyır
252) Sual: Belә normativ sәnәdlәr müvafiq dövlәt standartları müәyyәn edilmәmiş mәhsullar (işlәr, xidmәtlәr)üçün, habelә mövcud dövlәt
standartlarının tәlәblәrini sәrtlәşdirmәk, yaxud artırmaq zәrurәti yarandıqda hazırlanır, dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinәuyğun olmalı, bütün

hallarda vәtәndaşların vә dövlәtin mәnafelәrinә zidd olmamalıdır?
A) sahә standartları vә texniki şәrtlәr
B) regional standartlar
C) beynәlxalq standartlar
D) texniki şәrtlәr
E) dövlәt sәnәdlәri
253) Sual:Dövlәt standartlarının işlәnib hazırlanması vә qәbul edilmәsi, texnikiiqtisadi vә sosial informasiya tәsnifatlarının tәrtib edilmәsi vә
aparılması (hәmçinin qüvvәyә minmәsi) hansı hәyata keçirilir?
A) standartlaşdırma üzrә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilir
B) elmtexnika komitәsi iqtisadiyyat şöbәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir
C) maliyyә nazirliyi tәrәfindәn hәyata keçirilir
D) ticarәt nazirliyi tәrәfindәn hәyata keçirilir
E) elmitәdqiqat mәrkәzlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir
254) Sual:Müstәqil sertifikatlaşdırma sistemlәrinin qaydalarının respublika qanunvericiliyinә vә normativ sәnәdlәrә uyğunluğunu yoxlanılması hansı
orqanın әsas vәzifәsidir?
A) Azәrdövlәtstandart
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
E) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
255) Sual:Qanunvericiliklә tәnzimlәnәn sertifikatlaşdırma başqa cür nece adlanır?
A) Mәcburi
B) Konüllü
C) Uyğunluq
D) Vacib
E) Qanuni
256) Sual:Aşağıdakı tәriflәrdәn hansı beynәlxalq standartı özündә әks etdirir?

A) Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatın qәbul etdiyi vә geniş istehlakçı dairәlәri üçün istifadәsi açıq olan standartlardır.
B) Standartlaşdırma üzrә tәşkilatın qәbul etdiyi vә geniş istehlakçı dairәlәri üçün istifadәsi açıq olan standartlardır.
C) Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatın qәbul etdiyi standartlardır
D) Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatın qәbul etdiyi vә geniş istehlakçı dairәlәri üçün istifadәsi qapalı olan standartlardır.
E) Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatın qәbul etdiyi vә müәyyәn istehlakçı dairәlәri üçün istifadәsi açıq olan standartlardır
257) Sual:Düzgün olmayan variantı qeyd edin.
A) Standarta müxtәlif metodlarla yoxlana bilәn xarakteristikalar vә tәlәblәr daxil edilmәlidir
B) Mәtn qısa,dәqiq,ardıcıl,mәntiqli,standartın tәtbiq sahәsinә uyğun olmalıdır
C) Standartı işlәyib hazırlayan zaman qüvvәdә olan standartlarla müәyyәn edilmiş terminlәr,tәriflәr,işarәlәr vә ixtisarlardan istifadә edilmәlidir
D) Әgәr standartlarda qәbul edilmiş terminlәr,tәriflәr,işarәlәr vә ixtisarlar başqa standartlarda istifadә müәyyәn edilmәmişdirsә,onda onlar “Tәriflәr”
“İşarә vә ixtisarlar” struktur elementindә göstәrilir.
E) Standarta ancaq obyektiv metodla yoxlana bilәn xarakteristikalar vә tәlәblәr daxil edilmәlidir
258) Sual:әgәr hәr hansı şәkildә standartın şәrhinә tәlәblәr qoymaq lazım gәlirsә bu zaman hansı amillәr әsas götürülür?
A) standartın mәzmun vә xüsusiyyәtindәn
B) standartın obyekt vә xüsusiyyәtindәn
C) standartın obyektlәrinin mәzmun xarakteristikası
D) standartın spesifik xüsusiyyәtindәn
E) standartlaşdırma obyektlәrinin mәzmundan
259) Sual:Yazılan mülahizәlәrdәn hansı yalnışdır?
A) Standarta müxtәlif metodlarla yoxlana bilәn xarakteristikalar vә tәlәblәr daxil edilmәlidir
B) Mәtn qısa,dәqiq,ardıcıl,mәntiqli,standartın tәtbiq sahәsinә uyğun olmalıdır
C) Standartı işlәyib hazırlayan zaman qüvvәdә olan standartlarla müәyyәn edilmiş terminlәr,tәriflәr,işarәlәr vә ixtisarlardan istifadә edilmәlidir
D) Әgәr standartlarda qәbul edilmiş terminlәr,tәriflәr,işarәlәr vә ixtisarlar başqa standartlarda istifadә müәyyәn edilmәmişdirsә,onda onlar “Tәriflәr”
“İşarә vә ixtisarlar” struktur elementindә göstәrilir.
E) Standarta ancaq obyektiv metodla yoxlana bilәn xarakteristikalar vә tәlәblәr daxil edilmәlidir
260) Sual:Standartın şәrhinә qoyulan әsas tәlәblәr hansı amillәrdәn asılıdır?
A) standartın mәzmun vә xüsusiyyәtindәn

B) standartın obyekt vә xüsusiyyәtindәn
C) standartın obyektlәrinin mәzmun xarakteristikası
D) standartın spesifik xüsusiyyәtindәn
E) standartlaşdırma obyektlәrinin mәzmundan
261) Sual:Tәdarükçünün tam mәsuliyyәti ilә mәhsulun, prosesin vә ya xidmәtin konkret standarta vә yaxud digәr normativ normativ sәnәdә uyğun
olması haqqında verilmiş mәlumat?
A) uytunluq haqqında mәlumat
B) könüllü sertifikatlaşdırma
C) uyğunluq sertifikatı
D) akreditasiya
E) sertifikatlaşdırma sistemi
262) Sual:Standartlaşdırmanın konkret obyektlәrinә dair müvafiq normativ hüquqi aktların layihәlәrinin hazırlanması, habelә standartların tәşkilatı
metodun vә ümumtexniki sistemlәrinin vә komplekslәrinin hazırlanması vә idarә edilmәsi necә maliyyәlәşdirilir?
A) büdcәdәn
B) tәsәrrüfat hesabı ilә
C) tәşkilatın öz hesabına
D) müәssisәlәr hesabına
E) maliyyәlәşdirilir
263) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә akkreditasiya olunmuş vә sınaq laboratoriyaları (mәrkәzlәri) sertifikatlaşma sınaqlarının qeyriobyektiv
aparılması vә onların protokollarında düzgün olmayan qeydlәrin yazılmasına görә ...
A) Günahkar hesab olunurlar
B) Günahkar hesab olunmurlar
C) Heç bir mәsuliyyәt daşımırlar
D) Cavabdeh deyillәr
E) Cavabdehdirlәr
264) Sual: Alınmış Milli uyğunluq sertifikatları yaxud tanınmış xarici sertifikatlar vә uyğunluq nişanları yük gömrük deklorasiyası ilә birlikdә
gömrükxana nәzarәti orqanına tәyin olunur vә Azәrbaycan Respublikası әrazisinә mәhsulun gәtirilmәsinә icazә almaq üçün ...

A) Lazımi sәnәd hesab olunur
B) Lazımi sәnәd hesab olunmur
C) Heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir
D) Başqa sәnәdlәr tәlәb edilir
E) Vacib sayılmır
265) Sual: Sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinin obyektivliyinә görә oxşar mәhsul üzrә sertifikatlaşdırma orqanı ...
A) Mәsuliyyәt daşıyır
B) Mәsuliyyәt daşımır
C) Heç bir hüquqa malik deyil
D) Bu barәdә sәlahiyyәtli deyil
E) Bu mәsәlәlәrlә mәşğul olmur
266) Sual: Tәhkim olunmuş mәhsul (proseslәr,xidmәtlәr) növlәrinin sertifikatlaşdırılma qayda vә üsullarına riayәt olunmasına inspensiya nәzarәtini
hәyata keçirmәk hüququ kimә malikdir?
A) Oxşar mәhsul üzrә sertifikatlaşdırma orqanı
B) Bütün rәsmi orqanlara
C) Әdliyyә nazirliyinә
D) Yalnız hüquq nәzarәt orqanlarına
E) Iqtisadiyyat nazirliyinә
267) Sual: Sahibkar Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnara mәhsulu sertifikatlaşdırmadan keçmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәr olmadan (әgәr
buna ixrac edәn ölkәnin qanunvericiliyi yol verirsә), hәmçinin, әgәr qanunvericilikdә başqa cür nәzәrdә tutulmayıbsa,digәr mәqsәdlә istifadә üçün ...
A) Realizә etmәk hüququna malikdir
B) Realizә etmәk hüququna malik deyil
C) Yol verilmir
D) Qәti qadağandır
E) Bәzi hallarda icazә verilә bilәr
268) Sual:Normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә vә ya sertifikatlaşmanın digәr tәlәblәrinә uyğun olmadığına görә sertifikatlaşmadan keçmәmişsә ...
A) Mәhsul realizә edilә bilmәz

B) Realizә edilmәsinә aidiyyatı yoxdur
C) Realizә edilmәsi bәzi hallarda mümkündür
D) Xüsusi razılıqla realizә edilә bilәr
E) Realizә edilә bilәr
269) Sual:Mәcburi sertifikatlaşdırmaya aid edilmiş mәhsullar Azәrbaycan Respublikası әrazisindә birbaşa istifadәsi üçün pәrakәndә satış
müәssisәlәrinә vә ya istehlakçılara realizә edilә bilmәz, әgәr ...
A) Sertifikatlaşmaya tәqdim olunmamışsa
B) Sertifikatlaşmaya tәqdim edimişsә
C) Dövlәt nәzarәtindәn keçmişsә
D) Attestasiyadan keçmişsә
E) Dövlәt nәzarәtindәn keçmәmişsә
270) Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә Milli vә sәlahiyyәt verilmiş orqanlar öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәçindә normativ sәnәdlәrin tәhlükәsizlik göstәricilәri
üzrә tәlәblәrin yerinә yetirilmәsini bilavasitә tәmin edәn xarakteristika vә xüsusiyyәtlәr cәhәtindәn xammal, materialların, komplektlәşdirici
mәmulatların mәcburi sertifikatlaşdırılmasını…..
A) tәtbiq etmәk hüququna malikdirlәr
B) tәtbiq etmәk hüququna malik deyillәr
C) tәrtib edirlәr
D) yayırlar
E) düzәlişlәr verirlәr
271) Sual: әhalinin hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәli olan mәhsulun (proseslәrin, xidmәtlәrin) buraxılmasının vә satışının
qarşısını almaq, istehlakçılara mәhsulun (proseslәrin, xidmәtlәrin) sәriştәli keçirilmәsinә kömәklik mәqsәdi…..
A) sertifikatlaşdırmanın mәqsәdidir
B) standartlaşdırmanın mәqsәdidir
C) marketinqin mәqsәdi
D) ekoloji xidmәtin mәqsәdi
E) beynәlxalq ticarәtin mәqsәdi
272) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın sәlahiyyәtlәri daxilindә neçә әsas funksiyanı hәyata keçirir?

A) 16
B) 10
C) 13
D) 7
E) 11
273) Sual:Uyğunluq sertifikatının tәsir müddәti adәtәn nә qәdәr olur?
A) 3 il
B) 6 ay
C) 1 il
D) 15 gün
E) 3 ay
274) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının uçotunu aparan orqan necә adlanır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
275) Sual:Milli uyğunluq nişanının ölçülәrini nәyә görә müәyyәn edirlәr?
A) H” baza ölçüsünә
B) “T” baza ölçüsünә
C) “X” baza ölçüsünә
D) “S” baza ölçüsünә
E) “Z” baza ölçüsünә
276) Sual:Mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququnu istehsalçı hansı orqandan lisenziya alaraq qazanır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan

D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
277) Sual:Bu tәşkilatlardan hansı elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzinin funksiyalarını tәsdiq edir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
C) Azәrdövlәtstandart
D) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
E) Akkreditlәşdirmә mәrkәzi
278) Sual:Könüllü sertifikatlaşmanın obyektlәri sırasına aid deyil?
A) Proseslәr
B) Xidmәtlәr
C) Mәhsullar
D) Personal sahәdә nәzarәt
E) Müәssәlәrin keyfiyyәt sistemlәri
279) Sual:Ölçmә vasitәlәri uyğunluq sertifikatı alana qәdәr hansı prosesdәn keçmәlidir?
A) Dövlәt metroloji nәzarәtindәn keçmәlidir
B) Dövlәt reystrindәn keçmәlidir.
C) Dövlәt nәzarәtindәn keçmәlidir
D) Dövlәt sertifikatlaşma sistemindәn keçmәlidir.
E) Dövlәt tәrәfindәn yoxlanılmalıdır.
280) Sual:Uyğunluq sertifikatının tәsir müddәti adәtәn nә qәdәr olur?
A) 3 il
B) 6ay
C) 1 il
D) 15 gün
E) 3 ay

281) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqan istehsalçını mәcbur edirki,mәmulatı başqa cür nişanlanması hansı halın göstәricisidir?
A) Korrektәedici tәdbirlәr
B) Korrektәetmә tәdbirlәr
C) Müfәttiş nәzarәti
D) Uyğunluq
E) Istehsalatın qiymәtlәndirilmәsi
282) Sual:Mәmulatların etibarlılıq,estetik,erqonomik,qәnaәtçilik göstәricilәrinin yoxlanması hesabına bazara keyfiyyәtsiz malların çıxarılmasını
mәhdudlaşdıran sertifikatlaşdırma növü hansıdır?
A) Könüllü sertifikatlaşdırma
B) Mәcburi sertifikatlaşdırm
C) Keyfiyyәt sertifikatlaşdırma
D) Uyğunluq sertifikatlaşdırması
E) Klaviametrik sertifikatlaşdırma
283) Sual:Sınaq laboratoriyaların akkreditlәşdirilmәsi vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün lazım olan sәnәdlәr neçә qrupa bölünür?
A) 8
B) 6
C) 5
D) 3
E) 16
284) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә neçә vaxt müddәtindә cavab vermәlidir?
A) 1 ay
B) 6 ay
C) 3 ay
D) 1 il
E) 15 gün
285) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sınaq protokolunda әks olunmuş nәticәlәrin tәhlili sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsinin hansı
mәrhәlәsindәn sonra yerinә yetirilir?

A) Mәhsulun uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
B) Keyfiyyәt sisteminin uyğnluğun seçilmәsi
C) Xidmәtlәrin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
D) Personalın uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
E) Proseslәrin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
286) Sual:Oxşar mәhsulların sertifikatlaşdırması sistemi nәyә deyilir?
A) Eyni konkret standartlar,qaydalar vә üsullar tәtbiq edilәn mәhsulların sertifikatlaşdırılması sistemidir
B) Eyni konkret mәhsulların sertifikatlaşdırılması sistemidir.
C) Eyni konkret standartlar,qaydalar lakin fәrqli üsullar tәtbiq edilәn mәhsulların sertifikatlaşdırılması sistemidir.
D) Eyni standartlar,qaydalar vә üsullar tәtbiq edilәn avadanlıqların sertifikatlaşdırılması sistemidir.
E) Müxtәlif növ standartlar,qaydalar vә üsullar tәtbiq edilәn mәhsulların sertifikatlaşdırılması sistemidir.
287) Sual:Sertifikatlaşmaya 1982ci ildә verilmiş tәrifdәn fәrqli olaraq Uyğunluq sertifikatı mәvhumuna bir neçә ciddi dәyişiklәr.Bunlar hansılardır?
A) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
B) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat dövlәt nәzarәti altında
aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
C) sertifikatlaşdırma indi hәr üç tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
D) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi yalnız müvafiq çәrçivә daxilindә aparılır.
E) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin vә Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә
әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
288) Sual:ASL nәdir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın tәşkilati strukturu
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın tәşkilati strukturu
C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şuranın tәşkilati strukturu
D) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanın tәşkilati strukturu
E) Sertifikatlaşdırma üzrә tәşkilatın strukturu

289) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti necә hәyata keçirilir?
A) Sertifikatlaşdırma sisteminin mәrkәzi orqanı ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
B) Sertifikatlaşdırma sisteminin mәrkәzi şura ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
C) Sertifikatlaşdırma sisteminin milli orqan ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
D) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
E) Sertifikatlaşdırma sisteminin Azәrdövlәtstandart ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә görә
290) Sual:Sınaq laboratoriyalarının fәaliyyәtini nәzәrdә tutmayan sertifikatlaşdırma hansıdır?
A) Xidmәt vә keyfiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırması
B) Mәhsul növlәrinin sertifikatlaşdırması
C) Keyfiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırması
D) Qeyriәrzaq mәhsullarının sertifikatlaşdırması
E) Keyfiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırması
291) Sual:әtraf mühitin mühafizәsi dedikdә nә başa düşülür?
A) Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin mәnfi tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
B) Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin xarici proseslәrin tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
C) Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin hava şәraitinin tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
D) Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin müsbәt tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
E) Mәhsulların,proseslәrin vә ya xidmәtlәrin insan tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.
292) Sual:Könüllü sertifikatlaşdırılma nәyә deyilir?
A) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә könüllülük әsasında verilәn sertifikatlaşdırmadır.
B) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
C) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә mәcburi şәkildә verilәn sertifikatlaşdırmadır
D) Istehsalçının hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü olmadan könüllülük әsasında verilәn sertifikatlaşdırmadır.
E) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә lazım gәlәrsә verilәn sertifikatlaşdırmadır
293) Sual:Uyğunluq sertifikatlaşdırılması nәdir?
A) Lazımi tәrzdә eynilәşdirilmiş mәhsulun,prosesin vә xidmәtin konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğun olduğuna zәmanәtin üçüncü

tәrәfin inamlı sübut etmәsidir.
B) Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğunluğun tәsdiqidir.
C) Lazımi tәrzdә eynilәşdirilmiş mәhsulun,prosesin vә xidmәtin müvafiq orqanın tәlәblәrinә uyğun olmasının tәsdiqidir.
D) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
E) Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin könüllü tәlәblәrinә uyğunluğun tәsdiqidir.
294) Sual:SST nәdir?
A) Sәnayә vә xidmәtin konkret sahәsinә aid edilir.
B) Sәnayә vә xidmәtin hәr sahәsinә aid edilir.
C) Sәnayenin maşınqayırma vә metallurgiya sahәsinә aid edilir.
D) Sәnayenin hәr bir sahәsinә aid edilir.
E) Mәcburi sertifikatlaşdırmaya uyğun aparılan sahә standartıdır.
295) Sual:Mürәkkәblik vә ciddilik dәrәcәsi görә müfәttiş nәzarәtinin asılılığı nәdәn ibarәtdir?
A) Mәhsulun potensial tәhlükәliliyindәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması vә
digәr faktorlardan asılıdır.
B) Mәhsulun tәrkibindәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması vә digәr faktorlardan
asılıdır.
C) Mәhsulun potensial tәhlükәliliyindәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış tarixindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması vә
digәr faktorlardan asılıdır.
D) Mәhsulun görünüşündәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması vә digәr
faktorlardan asılıdır.
E) Mәhsulun potensial tәhlükәliliyindәn,istehsalatın qeyri stabil keçmәsindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin
olması vә digәr faktorlardan asılıdır
296) Sual:İstehsalçı hansı orqandan lisenziya alaraq mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququnu qazanır
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart

297) Sual:Sadalananlardan hansı sertifikatı qüvvәdә saxlaya bilir?
A) Әsas vә qeydiyyat nömrәsi
B) Sıra vә qeydiyyat nömrәsi
C) Qeydiyyat nömrәsi
D) Әsas vә sertifikat nömrәsi
E) Numerial akt nömrәsi
298) Sual:İlk dәfә hansı tәşkilat tәrәfindәn Sertifikatlaşdırma termini formalaşdırılmışdır?
A) İSO
B) PLAKO
C) KASKO
D) DEVKO
E) NATO
299) Sual:Hansı yalnışdır?
A) Sertifikatlaşdırma sistemindә müxtәlif mәhsulların istehsal xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla sertifikatlaşdırma qaydaları müәyyәnlәşdirilir.
B) Azәrbaycan Respublikasında Milli Sertifikatlaşdırma sisteminin rәsmi diliAzәrbaycan dilidir.
C) Bütün sәnәdlәr azәrbaycan dilindә tәrtb olunur.
D) Sifarişçinin arzusu ilә sәnәdlәrin nüsxәlәri istәnilәn dildә verilә bilәr.
E) AZS Milli Sertifikatlaşdırma sistemindә sistemin fәaliyyәti haqqında informasiyadan sәrbәst istifadә etmәsi nәzәrdә tutulur.
300) Sual:Hansı ardıcıllıqda mәhsulların sertifikatlaşdırılması düzgün qeyd edilmişdir?
A) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsinümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә sınağıistehsalatın qiymәtlәndirilmәsiuyğunluq
sertifikatının verilmәsiuyğunluq nişanının tәtbiqi sertifikatlaşdırımış mәhsula müfәttiş nәzarәtikorrektәetmә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
B) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsiistehsalatın qiymәtlәndirilmәsi nümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә sınağıuyğunluq
sertifikatının verilmәsiuyğunluq nişanının tәtbiqisertifikatlaşdırımış mәhsula müfәttiş nәzarәti
C) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsinümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә sınağıistehsalatın qiymәtlәndirilmәsiuyğunluq
sertifikatının verilmәsiuyğunluq nişanının tәtbiqi
D) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsinümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә sınağıuyğunluq sertifikatının verilmәsiuyğunluq
nişanının tәtbiqisertifikatlaşdırımış mәhsula müfәttiş nәzarәti
E) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsinümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә sınağıistehsalatın qiymәtlәndirilmәsiuyğunluq

sertifikatının verilmәsisertifikatlaşdırımış mәhsula müfәttiş nәzarәtikorrektәetmә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
301) Sual: Qanunsuz olaraq uyğunluq nişanı ilә nişanlanmış, yaxud sertifikatlaşdırıcı tәlәblәrә cavab vermәdiyi hallarda uyğunluq nişanı ilә
nişanlaşmış mәhsulların…..
A) realizә edilmәsi qadağan olunur
B) realizә edilmәsi davam etdirilә bilәr
C) xüsusi razılaşmalarla realizә davam edә bilәr
D) realizә edilmәsinә tәsiri yoxdur
E) bәzilәri üçün realizә icazә verilir
302) Sual: AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemindә istifadә olunan uyğunluq sertifikatı müәyyәnlәşdirilmiş qaydada ...
A) Qeydiyyatdan keçirilir
B) Qeydiyyatdan keçirilmir
C) Әhәmiyyәtli deyil
D) Vacib sayılmır
E) Heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir
303) Sual:Mәhsul (proseslәr,xidmәtlәr) sertifikatlaşdırılarkәn sertifikatlaşdırma üzrә orqan müsbәt qәrar qәbul edәrsә, sifarişçiyә hәmin mәhsulun
(proseslәrin,xidmәtlәrin) uyğunluq nişanı vә nişanlamaq hüququ verәn nә?
A) Sertifikat lisenziyası
B) Keyfiyyәt nişanı
C) Akt
D) Standart
E) Normativ sәnәd
304) Sual:Sertifikatlaşdırılan tәlәblәrә cavab verilmәmişsә, hәmçinin sertifikatın qüvvәdә olma müddәti qurtarmışsa vә yaxud dayandırılmışsa (lәğv
olunmuşsa)
A) mәhsul satış müәssisәlәrinә vә ya istehlakçıya realizә edilә bilmәz
B) mәhsul realizә edilә bilәr
C) realizә edilmәsinә maneçiliyi yoxdur
D) realizә edilmәsi ilә qәti әlaqәsi yoxdur

E) müәyyәn razılıqlar әldә edilәrsә realizә edilә bilәr
305) Sual: Mәcburi sertifikatlaşdırmaya aid mәhsulların siyahısı Azәrbaycan Respublikası nazirlәr Kabinetinin tәrәfindәn tәsdiq olunur vә ona……
A) ildә bir dәfәdәn az olmamaq şәrti ilә yenidәn baxılır
B) iki ildә bir dәfәdә baxılır
C) beş ildә bir dәfә baxılır
D) yenidәn baxılmır
E) ildә 3 dәfә baxılır
306) Sual: Müvafiq sertifikatlaşdırma sistemindә akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyalarında (mәrkәzlәrindә) müvafiq normativ sәnәdlәrdә
müәyyәn olunmuş metodlarla, onlar olmadıqda isә sertifikatlaşdırma üzrә onların müәyyәn etdiyi metodlarla aparılmalıdır?
A) mәcburi sertifikasiya sınaqları
B) inspeksiya nәzarәti
C) dövlәt nәzarәti
D) normativ sәnәd nәzarәti
E) standart nәzarәt
307) Sual: AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi sertifikatlaşdırma üzrә funksiyalar havalә olunmuş tәşkilat vә müәssisәlәrin iştirakı üçün açıqdırmı?
A) müstәqildir
B) sәrbәstdir
C) tәcrid edilmiş formadır
D) dövlәt orqanları, sınaq laboratoriyaları vә başqa ölkә tәşkilat, müәssisәlәrin iştirakı üçün açıqdır
E) açıq deyil
308) Sual:Hüquqi vә fiziki şәxslәr özlәrinin xüsusi sertifikatlaşdırma sistemlәrini yaratmaq yaxud fәaliyyәtdә olan sistemlәrә qoşulmaq haqqında
qәrar qәbul etmәk hüququna…..
A) malikdirlәr
B) malik deyillәr
C) sәlahiyyәtlәri var
D) sәlahiyyәtlәri çatmır
E) nail olmalıdırlar

309) Sual: әgәr Azәrbaycan Respublikasının iştirak etdiyi beynәoxalq müqavilәdә milli sertifikatlaşdırma sistemindә nәzәrdә tutulan qaydalardan
fәrqli qaydalar müәyyәn edilmişsә, onda beynәlxalq müqavilәdәn qaydalar tәtbiq…
A) tәtbiqolunur
B) tәtbiq olunmur
C) tәtbiqi imtina edilir
D) tәtbiqi qәti yol verilmәdir
E) tәtbiqi olunmasına icazә verilmir
310) Sual:Ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmaması
A) tәhlükәsizlik
B) zәmanәt müddәti
C) istehsalat tәminatı
D) inspeksiya tәminatı
E) mühafizә tәminatı
311) Sual:Bu orqanlardan hansı sertifikatlaşdırma zamanı istifadә olunan normativ sәnәdlәr fondunun aktuallaşdırılması vә tәkmillәşdirilmәsi işindә
iştrak edir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
D) Azәrdövlәtstandart
E) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
312) Sual:Sertifikatlaşdırma sisteminin mәrhәlәlәri necә dәyişir?
A) Sertifikatlaşdırma növündәn vә obyektindәn asılı olmayaraq
B) Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olaraq
C) Sertifikatlaşdırma subyektindәn vә obyektindәn asılı olaraq
D) Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olmayaraq
E) Sertifikatlaşdırma növündәn asılı olmayaraq

313) Sual:Müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәri tәrtib olunan aktın saxlanıldığı orqan hansıdır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) E) Azәrdövlәtstandart
314) Sual:Hansı baza ölçüsünә әsasәn milli uyğunluq nişanının ölçülәrin müәyyәn edilir?
A) ”H” baza ölçüsünә
B) “T” baza ölçüsünә
C) “X” baza ölçüsünә
D) “S” baza ölçüsünә
E) “Z” baza ölçüsünә
315) Sual:Rәhbәredici normativ sәnәd Milli sertifikatlaşdırma sistemindә neçә yerә bölünür?
A) 5
B) 4
C) 7
D) 6
E) 3
316) Sual:Neçә vaxt müddәtindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanda daxil olmuş sifarişә baxırlar?
A) 1ay
B) 6 ay
C) 15 gün
D) 3 ay
E) 1 il
317) Sual:Hansı standart mәmulatların parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirir?
A) Parametrlәrin standartı
B) Sahә standartı

C) Müәssә standartı
D) Personalın standartı
E) Parametrik standart
318) Sual:Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә tәlәb olunan ilkin sәnәdlәr neçә yerә bölünür?
A) 5
B) 7
C) 13
D) 8
E) 4
319) Sual:AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin neçә növ tәşkilati strukturu var?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 7
E) 3]
320) Sual:Hansı mәrhәlә mәhsul üçün mәmulatların nümunәlәrinin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә onların sınağını әks etdirir?
A) Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi nәticәlәrinin tәhlili
B) Sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın verilmәsi
C) Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
D) Sertifikatlaşdırma obyektinә müfәttiş nәzarәti
E) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
321) Sual:Hansı amillәrdәn asılı olaraq sertifikatlaşdırma prosesinin әsas mәrhәlәlәri dәyişir?
A) Sertifikatlaşdırmanın növündәn vә obyektindәn asılı olmayaraq dәyişir.
B) Sertifikatlaşdırmanın növündәn vә obyektindәn asılı olaraq dәyişir.
C) Sertifikatlaşdırmanın növündәn vә tәyinatından asılı olmayaraq dәyişir
D) Sertifikatlaşdırmanın tәsnifatından vә tәyinatından asılı olaraq dәyişir.
E) Sertifikatlaşdırmanın tәsnifatından vә tәyinatından asılı olaraq dәyişir.

322) Sual:Serifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyalarını tәsdiq edәn orqan hansıdır?
A) Serifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
B) Serifikatlaşdırma üzrә milli orqan
C) Serifikatlaşdırma üzrә orqan
D) Azәrdövlәtstandart
E) Serifikatlaşdırma üzrә akkreditlәşdirmә orqanı
323) Sual:İstehlakçı vә ya hәr hansı müәssisә tәrәfindәn daxil olmuş sifarişә sertifikatlaşma üzrә orqan nә qәdәr vaxta cavab vermәlidir?
A) 1 ay
B) 6 ay
C) 3 ay
D) 1 il
E) 15 gün
324) Sual:Hansı amillәr әsas götürülәrәk Müfәttiş nәzarәti mürәkkәblik vә ciddilik dәrәcәsinә bölünür?
A) Mәhsulun potensial tәhlükәliliyindәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması vә
digәr faktorlardan asılıdır.
B) Mәhsulun tәrkibindәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması vә digәr faktorlardan
asılıdır.
C) Mәhsulun potensial tәhlükәliliyindәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış tarixindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması vә
digәr faktorlardan asılıdır.
D) Mәhsulun görünüşündәn,istehsalatın stabilliyindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olması vә digәr
faktorlardan asılıdır.
E) Mәhsulun potensial tәhlükәliliyindәn,istehsalatın qeyri stabil keçmәsindәn,mәhsulun buraxılış hәcmindәn,keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin
olması vә digәr faktorlardan asılıdır
325) Sual:Milli uyğunluq nişanının Milli Sertifikatlaşdırma sisteminә görә neçә forması var?
A) 2
B) 3
C) 4

D) 6
E) 5
326) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә işlәri tәşkil edir edәn orqan hansıdır?
A) Azәrdövlәtstandart
B) Akkreditlәşdirmә üzrә orqan
C) Standartlaşdırma üzrә orqan
D) Akkreditlәşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanları
E) Sınaq laboratoriyaları üzrә akkreditlәşdirmә orqanı
327) Sual:Standartın tәtbiq olunma sahәsi bölmәsindә hansı tәlәblәr әsas götürülür?
A) Mәhsulun mәcburi sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә әtraf mühitinin mühazifәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
tәlәblәr göstәrilir.
328) Sual:AO nәdir?
A) İstehsalatın attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
B) Xidmәtlәrin attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
C) Proseslәrin attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
D) Xidmәt vә proseslәrin attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
E) Proseslәrin akkreditlәşdirmәsi üzrә attestasiya orqanı
329) Sual:ASLnin mәntiqi izahı nәdir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın tәşkilati strukturu
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın tәşkilati strukturu
C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şuranın tәşkilati strukturu
D) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanın tәşkilati strukturu
E) Sertifikatlaşdırma üzrә tәşkilatın strukturu
330) Sual:Hansı orqanın sәlahiyyәtlәri verilmiş sistemdә sertifikatlaşdırılan mәhsulların siyahısının tәyin edir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan

C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
331) Sual:Hansı orqan sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının uçotunu aparır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
332) Sual:İstehsalçı hansı orqandan lisenziya alaraq Mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququnu qazanır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
333) Sual:Hansı orqanda müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәri tәrtib olunan akt saxlanılır?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
334) Sual:Parametrlәrin standartlarının müәyyәnlәşdirdiyi bölmә hansıdır?
A) Mәmulatların әsas istismar xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirir.
B) Mәmulatların әsas keyfiyyәt xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirir.
C) Mәmulatların әsas istismar xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü standarlarını müәyyәnlәşdirir.
D) Mәmulatların әsas istismar xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sәviyyәlәrini müәyyәnlәşdirir.
E) Mәmulatların әsas istismar funksiyalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirir

335) Sual: Hansı sistemin standartı hansi spesifik xüsusiyyәtә malikdir?
A) Mәhsul,keyfiyyәt sistemi,xidmәtlәr ve personallar üçün olan standartlar
B) Kәmiyyәt,keyfiyyәt sistemi,malların nomenklaturasi üçün standartlar
C) Mәhsul,spesifik mal qrupu,xüsüsi xidmәt sahәsi üçün standartlar
D) Mal qrupu,sınaq laboratoriyari üçün standartlar
E) Mәhsul,kәmiyyәt sistemi,xidmәtlәr ve personal üçün sәnәd
336) Sual:Bunlardan hansı uyğunluq nişanının düzgün tәrifidir?
A) mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğunluğunu göstәrәn,sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq
edilәn,müәyyәn edilmiş qaydada müdafiә olunan nişandır.
B) mәhsulun müәyyәn edilmәmiş standarta vә ya sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn,müәyyәn edilmiş qaydada
müdafiә olunan nişandır.
C) mәhsulun müәyyәn edilmәmiş standarta vә ya sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn,müәyyәn edilmiş qaydada
müdafiә olunan nişandır.
D) mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğunluğunu göstәrәn,sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn,lakin
tәtbiq edilmәyәn nişandır.
E) mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğunluğunu göstәrәn,akkreditlәşdirmә sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq
edilәn sәnәddir.
337) Sual:Sifarişçi tәşkilatın struktur sxemlәri hansı sәnәdin tәrkib hissәsidir?
A) ilkin sәnәdlәr komplektinә
B) Sәnәdlәr komplektinә
C) Standartlaşdırma üzrә sәnәdlәrә
D) Sifarişçiyә verilәn aktlardan
E) Sınaq laboratoriyalarında nәticәlәrin aktından
338) Sual:Sәnәdlәrin arxivlәrinin aparılması bölmәsinә aiddir?
A) saxlanma ,qeydiyyat,istifadә vә dәyişikliklәr etmә qaydaları
B) sınaq protokolların uçotu,qeydiyyatı, arxivlәşdirilmәsi, yenilәşdirilmәsi qaydaları
C) hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
D) mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl

E) laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
339) Sual:Ölçmә avadanlıqları bölmәsinı aiddir?
A) yeni avandanlığın alınması әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
B) әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
C) nizamnamә vәsaiti vә әlavә peşә hazırlığı
D) әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
E) tәhlükәsizlik texnikası vә nümunәvi maddәlәr
340) Sual:Verilmiş bәndlәrdәn hansı ölçmә avadanlıqlarının asılı olduğu şәrtlәrdir?
A) avandanlıqların inventar siyahısı
B) әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
C) nizamnamә vәsaiti vә әlavә peşә hazırlığı
D) әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
E) tәhlükәsizlik texnikası vә nümunәvi maddәlәr
341) Sual:Laboratoriyanın strukturu sxem şәkilindә necә göstәrilir? 1.Laboratoriyanın tәşkili 2.rәhbәrliyin tәrkibi 3.vәzifә bölgüsü
A) 1,2,3
B) 1,3,2
C) 3,2,1
D) 2,3,1
E) 3,1,2
342) Sual:Terminlәr vә tәyinlәr bölmәsindә hansı anlayışların açıqlamaları verilir?
A) nümunәvi maddәlәr,işçi tәlimatı
B) işçi tәlimatı,laboratoriya işçisi
C) nümunәvi maddәlәr, laboratoriya işçisi
D) texniki işçi, texniki rәhbәr
E) texniki rәhbәr, laboratoriya işçisi
343) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemi sisteminin olmasını tәsdiq edәn sәnәd hansıdır?

A) Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
B) Setifikat üzrә rәhbәrlik
C) Standarlaşdırma üzrә rәhbәrlik
D) Sertifikat vә standartlaşdırma üzrә rәhbәrlik
E) Keyfiyyәt vә kәmiyyәt üzrә rәhbәrlik
344) Sual:Akta hansı mәlumatlar әlavә olunur ?
A) Yoxlama proqramı,uyğunsuzluqlar vә xәbәrdarlıqlar haqqında
B) Uyğunsuzluqlar haqqında
C) Xәbәrdarlıqlar, yoxlama proqramları haqqında
D) Uyğunsuzluqlar, xәbәrdarlıqlar haqqında
E) Yalnız xәbәrdarlıqlar haqqında
345) Sual:Keyfiyyәt sisteminin İSO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğu haqqında qәrar nә zaman qәbul olunur?
A) Әhәmiyyәtli uyğunsuzluq olmayan zaman vә ya azәhәmiyyәtli uyğunsuzluqlar 10dan cox olmadıqda
B) Yarı uyğunsuzluq olduğu zaman
C) Azәhәmiyyәtli uyğunsuzluqlar 8dәn çox olmadıqda
D) Çoxәhәmiyyәtli uyğunsuzluqlar 5dәn çox olmadıqda
E) Әhәmiyyәtli uyğunsuzluq olmayan zaman vә azәhәmiyyәtli uyğunsuzluqlar 3dәn çox olmadıqda
346) Sual:Standartlaşdırma obyektlәrinin parametrlәrinin optimallaşdırılma metodları vә riyazi modellәr hansı standartla müәyyәn edilir?
A) ГОСТ 1.0 – 68.
B) ГОСТ 1.171 – 73.
C) ГОСТ 2.175 – 83.
D) ГОСТ 15.102  73.
E) ГОСТ 18.101 – 82.
347) Sual:Normativ sәnәdlәrin yoxlanmasının әmәk tutumu hesablanarkәn e R/100 ifadәsi ilә hesablanan әmsal hansıdır?
A) standartlaşdırılan mәmulatın konstruktiv mürәkkәblik әmsalı.
B) tәsdiqin mürәkkәbliyi әmsalı.
C) yenilik әmsalı.

D) informasiya tutumu.
E) әmәk tutumunun artımını nәzәrә alan әmsal.
348) Sual:.Standartlaşdırma vә unifikasiya sәviyyәsinin әsas göstәrijilәrindәn biri olub Kn= N/ n düsturu ilә tәyin olunan әmsal necә adlanır?
A) tәtbiqolunma әmsalı.
B) tәkrarlanma әmsalı.
C) qarşılıqlı unifikasiya әmsalı.
D) qrup mәmulatlarının unifikasiya әmsalı.
E) qarşılıqlı әvәzolunma әmsalı.
349) Sual: Müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, yerli, özünü idarәetmә orqanları vә tәsәrrüfat subyektlәri, habelә ictimai birliklәr standartlaşdırma
haqqında qanunvericiliyin tәlәblәrinin pozulmasına görә bu qanuna vә Azәrbaycan Respublikasının digәr qanunvericilik aktlarına müvafiq
surәtdә…..
A) mәsuliyyәt daşıyırlar
B) mәsuliyyәt daşımırlar
C) cavab vermәlidir
D) müәyyәnlәşdirirlәr
E) yerinә yetirirlәr
350) Sual: Mülkiyyәt formasından vә tәşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq satış üçün mal istehsal edәn müәssisә, idarә, tәşkilat vә ya
sahibkar kimdir?
A) istehsalçı
B) icraçı
C) istehlakçı
D) sifarişçi
E) satıcı
351) Sual:Azәrbaycan Respublikasına gәtirilәn mәhsulların, işlәrin vә xidmәtlәrin, o cümlәdәn әrzaq mallarının, dәrman preparatlarının әhali üçün
nәzәrdә tutulan digәr mәhsulların, işlәrin vә xidmәtlәrin müvafiq dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә uyğunluğunun tәsdiq edilmәsi vә ya
tanınması hansı qaydada hәyata keçirilir?
A) Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir

B) Azәrbaycan Dövlәt Standartı ilә müәyyәn edilmiş qaydada
C) mәhkәmә qaydasında
D) arbitraj qaydasında
E) bu mәsәlә diqqәt tәlәb etmir
352) Sual:Keyfiyyәt sistemi çәrçivәsindә yerinә yetirilәn әmәliyyatlar içindә aşağıdakılardan hansı yanlışdır?
A) Keyfiyyәt sisteminin akkreditlәşdirilmәsi
B) Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
C) Keyfiyyәt sistemlәrinә vә istehsalatlara müfәttiş nәzarәti
D) Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
E) Keyfiyyәt sisteminin akkreditlәşdirilmәsi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
353) Sual:Xidmәt vә proseslәr üçün Milli uyğunluq nişanı necә qeyd olunur?
A) Göndәrilәn sәnәdlәrdә
B) Nişanı tәsdiq edәn sәnәdlәrdә
C) Milli uyğunluq nişanının xüsusi icazә sәnәdindә
D) Texniki normativ sәnәdlәrdә
E) Müәssisә tәrәfindәn qeyd olunan sәnәdlәrdә
354) Sual:Setifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi mәrhәlәsindә sifariş alternativ halda hansı orqana göndәrilir?
A) Azәrdövlәtstandart
B) Setifikatlaşdırma üzrә orqan
C) Setifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Setifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
E) Setifikatlaşdırma üzrә şura
355) Sual:Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi metodları üçün әsas götürülәn tәlәblәr hansılardır?
A) Dәqiq vә birmәnalı olmalı
B) Aydın vә әsaslandırılmış olmalı
C) Sәlist şәkildә yazılmalı vә әmәl edilmәlidir

D) Dәqiq vә әsaslandırılmış olmalı
E) Sәlist şәkildә yazılmalı vә birmәnalı olmalı
356) Sual:Standartın spesifik xüsusiyyәtlәrinin hәyata keçirilmәsi hansı mәqsәdlәri özündә әks etdirir?
A) Standartların tәtbiqi vә işlәnmәsi
B) Standartları tәkmillәşdirmәk üçün
C) Standartların çatışmayan cәhәtlәrini qeydә almaq üçün
D) Standartları müvafiq forma daxilindә işlәtmәk üçün
E) Standartları müvafiq sahәlәrә tәtbiü etmәk üçün
357) Sual:Aşağıda adları sadalanan hansı struktur elementindә standartın tәyinatı sahәsini müәyyәn edilmәsi vә zәruri hallarda standartlaşdırma
obyektini dәqiqlәşdirmәsi göstәrilir?
A) tәtbiq sahәsi
B) Biblioqrafik göstәricilәr
C) Işarә vә ixtisarlar
D) standartın adı
E) normativ istinadlar
358) Sual:Bu şәrtlәri ödәyәn struktur elementi hansıdır?  Nömrәlәnmir,ayrıca vәrәqdә yerlәşdirilir vә standartın işlәnib hazırlanmasının sәbәblәrini
göstәrilir
A) Giriş
B) mündәricat
C) standartın adı
D) tәtbiq sahәsi
E) normativ istinadlar
359) Sual:Sadalanan struktur elementlәrindәn hansında standartın bölmәlәri vә әlavәlәrin adları,onların yerlәşdiyi sәhifәnin nömrәlәri göstәrilir?
A) mündәricat
B) Giriş
C) standartın adı
D) tәtbiq sahәsi

E) normativ istinadlar
360) Sual:Aşağıda göstәrilәn müqәddimә mәrhәlәlәrindәn hansında patentlәrin,ixtiralara sifarişlәrin vә müәlliflik şәhadәtnamәlәrin nömrәlәrinin vә
tarixinin göstәrilir?
A) standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat
B) lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart barәdә mәlumat
C) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat
D) beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat
E) standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
361) Sual:Standartın tәlәblәri lisenziya verәnin normativtexniki sәnәdlәrindә müәyyәn olunmuş tәlәblәrә uyğun olması müqәddimәnin hansı
mәrhәlәsindә rast gәlinir?
A) lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart barәdә mәlumat
B) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat
C) beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının Azәrbaycan
D) respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat
E) standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
F) әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat
362) Sual:Hansı struktur elementi ayrıca sәtrdә mәtnә görә simmetrik,böyük hәrflә başlanmış sәrlövhәsi olan vә sәhifәlәrin davamı kimi nömrәlәnir?
A) Әlavәlәr
B) Tәriflәr
C) tәtbiq sahәsi
D) Biblioqrafik göstәricilәr
E) Işarә vә ixtisarlar
363) Sual:әlavәlәr struktur elementi mәlumat üçün hansı xarakterli olur?
A) tövsiyyә vә ya soraq
B) tövsiyyә vә ya mәcburi
C) mәcburi vә ya soraq
D) tövsiyyә vә ya könüllü

E) mәcburi vә ya könüllü
364) Sual:. әlavәlәr struktur elementinin hansı növlәri var?
A) mәcburi vә mәlumat
B) könüllü vә mәlumat
C) mәcburi vә informatika
D) mәcburi vә könüllü
E) informatika vә könüllü
365) Sual: Tәlәblәr struktur elementindә standartlara qoyulan tәlәblәr әsasverici standartlarda müәyyәn edilmәsi hansı amillәrdәn asılıdır?
A) standartlaşdırma obyektlәrinin spesifik xüsusiyyәtlәrindәn
B) standartlaşdırma obyektlәrinin oxşar xüsusiyyәtlәrindәn
C) standartlaşdırma obyektlәrindәn
D) standartlaşdırmanın tәsir dairәsindәn
E) standartlaşdırma obyektlәrinin tәsir dairәsindәn
366) Sual:Hansı struktur elementi standartın tәyinatı sahәsini müәyyәn etmәk vә zәruri hallarda standartlaşdırma obyektini dәqiqlәşdirmәk üçün
göstәrilir?
A) tәtbiq sahәsi
B) Biblioqrafik göstәricilәr
C) Işarә vә ixtisarlar
D) standartın adı
E) normativ istinadlar
367) Sual:Texniki tapşırığın hansı struktur elementindә nömrәlәnmәyәn,ayrıca vәrәqdә yerlәşdirilәn vә standartın işlәnib hazırlanmasının sәbәblәri
göstәrilmişdir?
A) Giriş
B) mündәricat
C) standartın adı
D) tәtbiq sahәsi
E) normativ istinadlar

368) Sual:Texniki tapşırığın hansı struktur elementindә standartın bölmәlәri vә әlavәlәrin adları,onların yerlәşdiyi sәhifәnin nömrәlәri göstәrilir?
A) mündәricat
B) Giriş
C) standartın adı
D) tәtbiq sahәsi
E) normativ istinadlar
369) Sual:Texniki tapşırığın hansı struktur elementinә standartın bölmәlәri vә әlavәlәrin adları,onların yerlәşdiyi sәhifәnin nömrәlәri göstәrilәn
göstәrilmişdir?
A) mündәricat
B) Giriş
C) standartın adı
D) tәtbiq sahәsi
E) normativ istinadlar
370) Sual:Müqәddimәnin hansı mәrhәlәsindә patentlәrin,ixtiralara sifarişlәrin vә müәlliflik şәhadәtnamәlәrin nömrәlәrinin vә tarixinin göstәrilir?
A) lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart barәdә mәlumat
B) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat
C) beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat
D) standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
E) standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat
371) Sual:Bu yazı müqәddimәnin hansı mәrhәlәsindә rast gәlinir? Standartın tәlәblәri lisenziya verәnin normativtexniki sәnәdlәrindә müәyyәn
olunmuş tәlәblәrә uyğundur
A) lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart barәdә mәlumat
B) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat
C) beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat
D) standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
E) әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat

372) Sual:Tәlәblәrin göstәrilmәsini әlavә göstәrişlәr mәrhәlәsindә kim irәli sürmüşdür?
A) Sifarişçi yaxud icraçı
B) Sifarişçi
C) İcraçı
D) Standartlaşdırma üzrә orqan
E) Istehsalçı tәşkilat
373) Sual:. İşin mәzmunu qrafasında nә qeyd olunur?
A) Standartın işlәnmәsinin tәşkili vә texniki tapşırığın tәrtib olunması
B) Texniki tapşırığın reqlamentlәşdirilmәsi
C) Standartın layihәsinin 2ci redaksiyasının işlәnmәsi
D) 2ci redaksiyanın rәyә göndәrilmәsi
E) 2ci mәrhәlәnin tәsdiq edilmәsi
374) Sual:Standart mәhsula işlәnib hazırlanırsa texniki tapşırıqda nә göstәrilir?
A) Mәhsulun keyfiyyәtini vә texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin edәn әsas tәlәblәr
B) Mәhsulun standartlaşmasının tәlәblәrinә cavab verdiyini göstәrәn tәlәblәr
C) Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini tәmin edәn tәlәblәr
D) Mәhsulun texniki sәviyyәsi stabillәşdirәn tәlәblәr
E) Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini yüksәldәn әsas tәlәblәr
375) Sual: Standartlaşdırma obyektinin digәr standartlaşdırma obyektlәriylә qarşılıqlı әlaqәsi texniki tapşırığın hansı bәndindә göstәrilmişdir?
A) Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
B) Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә
C) Işin mәrhәlәlәri
D) Yerinә yetirmә müddәti
E) Standartlaşdırma bölmәlәri
376) Sual:Standartlaşdırmanın növündәn vә kateqoriyasından asılı olaraq texniki tapşırıq neçә tәşkilatla razılaşdırılır?
A) 7
B) 11

C) 9
D) 10
E) 13
377) Sual:Azәrbaycan respublikasının qeyd olunan dövlәt standartları hansılardır?
A) AZS 1.096; AZS 1.296; AZS 1.396; AZS 1.496; AZS 1.596; AZS 1.696
B) AZS 1.093; AZS 1.396; AZS 1.393; AZS 1.493; AZS 1.593; AZS 1.693
C) AZS 1.296; AZS 1.396; AZS 1.496; AZS 1.596; AZS 1.696
D) AZS 1.096; AZS 1.296; AZS 1.396; AZS 1.496; AZS 1.696
E) AZS 1.396; AZS 1.393; AZS 1.493; AZS 1.593; AZS 1.693
378) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?
A) Ölçmә vasitәlәrinin müqayisәli yoxlanması vә dövlәt sınaqlarını aparmaq
B) Standartın müddәti keçdikdә hüquqi tәdbirlәr görmәk
C) Akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyalarında sınaqlar aparmaq
D) Texniki tәnzimlәnmә vә standartlaşdırma sahәsindә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә riayәt olunması
E) Keyfiyyәtsiz mәhsulları aşkarlayıb standartın tәlәbinә cavab vermәdiyini sınaq laboratoriyalarında aşkarlamaq
379) Sual:Texniki tapşırıq göstәrilәn tәşkilatlardan hansı ilә razılaşdırılır?
A) Sifarişçi tәşkilatla
B) Xarici ticarәt orqanla
C) Daxili iqtisadi әlaqә idarәlәri ilә
D) Mütlәq şәkildә dövlәt nәzarәti orqanı ilә
E) Maraqlı olan bütün hәmkarlar tәşkilatı ilә
380) Sual:Hansı tәşkilat texniki tapşırğı hazırlayır?
A) Standartı yaradan tәşkilat
B) Standartı tәsdiq edәn orqan
C) Standartı hazırlanmasında iştrak edәn aparıcı orqan
D) Azәrdövlәtstandart
E) Standartlaşdırma üzrә orqan

381) Sual:Hansı standart bütün standartlarda vә müәssisәlәrdә dövlәt standartların yenidәn baxılma,dәyişikliklәr edilmә vә lәğv edilmә qaydalarını
müәyyәn edir?
A) QOST 1.1585 vә AZS 1.296
B) QOST 1.2085 vә AZS 1.396
C) QOST 1.1596 vә AZS 1.085
D) QOST 1.393 vә AZS 1.092
E) QOST 1.296 vә AZS 1.1585
382) Sual:Hansı standartlar üzrә müәssisәlәrdә dövlәt standartlarının tәtbiqi qaydası aparılır?
A) QOST 1.2085;AZS 1.096
B) QOST 1.096;AZS 1.2096
C) QOST 1.296;AZS 1.2096
D) AZS 1.396;AZS 1.495
E) QOST 1.3093; AZS 1.096
383) Sual:Milli standartlaşdırma sistemini tәşkil edәn struktara aid olmayan bәnd hansıdır?
A) Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Tikinti vә Xәritәçәkmә komitәsi
B) Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
C) Digәr dövlәt orqanları standartlaşdırma üzrә fәaliyyәti öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә hәyata keçirir
D) Texniki komitәlәr
E) Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Tikinti vә Arxitektura komitәsi
384) Sual:Hansı sәnәdlәr Azәrbaycan Respublikasında standartlaşmaya dair istifadә edilir?
A) Azәrbaycan Respublikasında standartı habelә beynәlxalq,regional vә xarici ölkәlәrin milli standartı
B) Azәrbaycan Respublikasında standartlaşdırma sisteminin әsasını tәşkil edәn dövlәt standartı AZS 1.696,AZS 1.296,AZS 1.693,AZS 1.5
93,AZS 1.096
C) Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
D) Standartlaşma vә sertifikatlaşdırma haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunu
E) Azәrbaycan Respublikasının dövlәt standartlaşdırma sisteminin әsasını tәşkil edәn 6 dövlәt standartı

385) Sual:Ayrıca sәtrdә mәtnә görә simmetrik,böyük hәrflә başlanmış sәrlövhәsi olan vә sәhifәlәrin davamı kimi nömrәlәnәn struktur elementi
hansıdır?
A) Әlavәlәr
B) Tәriflәr
C) tәtbiq sahәsi
D) Biblioqrafik göstәricilәr
E) Işarә vә ixtisarlar
386) Sual:Mәlumat üçün әlavәlәr struktur elementi hansı xarakterli olur?
A) tövsiyyә vә ya soraq
B) tövsiyyә vә ya mәcburi
C) mәcburi vә ya soraq
D) mәcburi vә ya könüllü
E) tövsiyyә vә ya könüllü
387) Sual:Xarakterinә görә әlavәlәr struktur elementinin hansı növlәri var?
A) mәcburi vә mәlumat
B) könüllü vә mәlumat
C) mәcburi vә informatika
D) mәcburi vә könüllü
E) informatika vә könüllü
388) Sual:Hansı amillәrdәn asılı olaraq tәlәblәr struktur elementindә standartlara qoyulan tәlәblәr әsasverici standartlarda müәyyәn edilir?
A) standartlaşdırma obyektlәrinin spesifik xüsusiyyәtlәrindәn
B) standartlaşdırma obyektlәrinin oxşar xüsusiyyәtlәrindәn
C) standartlaşdırma obyektlәrindәn
D) standartlaşdırmanın tәsir dairәsindәn
E) standartlaşdırma obyektlәrinin tәsir dairәsindәn
389) Sual:Standartın tәyinatı sahәsini müәyyәn etmәk vә zәruri hallarda standartlaşdırma obyektini dәqiqlәşdirmәk üçün göstәrilәn struktur elementi
hansıdır?

A) tәtbiq sahәsi
B) Biblioqrafik göstәricilәr
C) Işarә vә ixtisarlar
D) standartın adı
E) normativ istinadlar
390) Sual:Nömrәlәnmәyәn,ayrıca vәrәqdә yerlәşdirilәn vә standartın işlәnib hazırlanmasının sәbәblәrini göstәrәn texniki tapşırığın hansı struktur
elementinә aiddir?
A) Giriş
B) mündәricat
C) standartın adı
D) tәtbiq sahәsi
E) normativ istinadlar
391) Sual:Standartın bölmәlәri vә әlavәlәrin adları,onların yerlәşdiyi sәhifәnin nömrәlәri göstәrilәn texniki tapşırığın hansı struktur elementinә
aiddir?
A) mündәricat
B) tәtbiq sahәsi
C) Giriş
D) standartın adı
E) normativ istinadlar
392) Sual:Patentlәrin,ixtiralara sifarişlәrin vә müәlliflik şәhadәtnamәlәrin nömrәlәrinin vә tarixinin göstәrilmәsi müqәddimәnin hansı mәrhәlәsindә
keçәrlidir?
A) standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat
B) lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart barәdә mәlumat
C) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat
D) beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat
E) standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
393) Sual:Müqәddimәnin hansı mәrhәlәsindә bu yazıya rast gәlinir? Standartın tәlәblәri lisenziya verәnin normativtexniki sәnәdlәrindә müәyyәn

olunmuş tәlәblәrә uyğundur
A) lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart barәdә mәlumat
B) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat
C) beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat
D) standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
E) әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat
394) Sual:әlavә göstәrişlәr mәrhәlәsindә tәlәblәrin göstәrilmәsini kim irәli sürmüşdür?
A) Sifarişçi yaxud icraçı
B) Sifarişçi
C) İcraçı
D) Standartlaşdırma üzrә orqan
E) Istehsalçı tәşkilat
395) Sual:. İşin mәzmunu qrafasında nә qeyd olunur?
A) Standartın işlәnmәsinin tәşkili vә texniki tapşırığın tәrtib olunması
B) Texniki tapşırığın reqlamentlәşdirilmәsi
C) Standartın layihәsinin 2ci redaksiyasının işlәnmәsi
D) 2ci redaksiyanın rәyә göndәrilmәsi
E) 2ci mәrhәlәnin tәsdiq edilmәsi
396) Sual:Yeni standartın tәlәblәrlә uzlaşdırılması üçün nisbәtәn yüksәk kateqoriyalı vә daha geniş fәaliyyәt sahәsi olan standartın tәlәblәri verilmәli
olan bәnd texniki tapşırığın hansı bәndidir?
A) Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә
B) Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
C) Işin mәrhәlәlәri
D) Yerinә yetirmә müddәti
E) Standartlaşdırma bölmәlәri
397) Sual:әgәr standart mәhsula işlәnib hazırlanırsa texniki tapşırıqda nә göstәrilir?

A) Mәhsulun keyfiyyәtini vә texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin edәn әsas tәlәblәr
B) Mәhsulun standartlaşmasının tәlәblәrinә cavab verdiyini göstәrәn tәlәblәr
C) Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini tәmin edәn tәlәblәr
D) Mәhsulun texniki sәviyyәsi stabillәşdirәn tәlәblәr
E) Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini yüksәldәn әsas tәlәblәr
398) Sual:Texniki tapşırığın hansı bәndindә standartlaşdırma obyektinin digәr standartlaşdırma obyektlәriylә qarşılıqlı әlaqәsi göstәrilir?
A) Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
B) Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә
C) Işin mәrhәlәlәri
D) Yerinә yetirmә müddәti
E) Standartlaşdırma bölmәlәri
399) Sual:Texniki tapşırıq standartlaşdırmanın növündәn vә kateqoriyasından asılı olaraq neçә tәşkilatla razılaşdırılır?
A) 7
B) 11
C) 9
D) 10
E) 13
400) Sual:Dövlәt standartları hansı bәnddә düzgün qeyd olunmuşdur?
A) AZS 1.096; AZS 1.296; AZS 1.396; AZS 1.496; AZS 1.596; AZS 1.696
B) AZS 1.093; AZS 1.396; AZS 1.393; AZS 1.493; AZS 1.593; AZS 1.693
C) AZS 1.296; AZS 1.396; AZS 1.496; AZS 1.596; AZS 1.696
D) AZS 1.096; AZS 1.296; AZS 1.396; AZS 1.496; AZS 1.696
E) AZS 1.396; AZS 1.393; AZS 1.493; AZS 1.593; AZS 1.693
401) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?
A) Ölçmә vasitәlәrinin müqayisәli yoxlanması vә dövlәt sınaqlarını aparmaq
B) Standartın müddәti keçdikdә hüquqi tәdbirlәr görmәk
C) Akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyalarında sınaqlar aparmaq

D) Texniki tәnzimlәnmә vә standartlaşdırma sahәsindә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә riayәt olunması
E) Keyfiyyәtsiz mәhsulları aşkarlayıb standartın tәlәbinә cavab vermәdiyini sınaq laboratoriyalarında aşkarlamaq
402) Sual:Texniki tapşırıq hansı tәşkilatlarla razılaşdırılır?
A) Sifarişçi tәşkilatla
B) Xarici ticarәt orqanla
C) Daxili iqtisadi әlaqә idarәlәri ilә
D) Mütlәq şәkildә dövlәt nәzarәti orqanı ilә
E) Maraqlı olan bütün hәmkarlar tәşkilatı ilә
403) Sual:Texniki tapşırğı hansı tәşkilat hazırlayır?
A) Standartı yaradan tәşkilat
B) Standartı tәsdiq edәn orqan
C) Standartı hazırlanmasında iştrak edәn aparıcı orqan
D) Azәrdövlәtstandart
E) Standartlaşdırma üzrә orqan
404) Sual:Bütün standartlarda vә müәssisәlәrdә dövlәt standartların yenidәn baxılma,dәyişikliklәr edilmә vә lәğv edilmә qaydalarını müәyyәn edәn
standart hansıdır?
A) QOST 1.1585 vә AZS 1.296
B) QOST 1.2085 vә AZS 1.396
C) QOST 1.393 vә AZS 1.092
D) QOST 1.1596 vә AZS 1.085
E) QOST 1.296 vә AZS 1.1585
405) Sual:Bütün müәssisәlәrdә dövlәt standartlarının tәtbiqi qaydası hansı standartlar üzrә aparılır?
A) QOST 1.2085;AZS 1.096
B) QOST 1.096;AZS 1.2096
C) QOST 1.296;AZS 1.2096
D) AZS 1.396;AZS 1.495
E) QOST 1.3093; AZS 1.096

406) Sual:Bunlardan hansı Milli standartlaşdırma sistemini tәşkil edәn struktara aid deyil?
A) Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Tikinti vә Xәritәçәkmә komitәsi
B) Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
C) Digәr dövlәt orqanları standartlaşdırma üzrә fәaliyyәti öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә hәyata keçirir
D) Texniki komitәlәr
E) Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Tikinti vә Arxitektura komitәsi
407) Sual:Azәrbaycan Respublikasında standartlaşmaya dair istifadә edilәn sәnәdlәr hansıdır?
A) Azәrbaycan Respublikasında standartı habelә beynәlxalq,regional vә xarici ölkәlәrin milli standartı
B) Azәrbaycan Respublikasında standartlaşdırma sisteminin әsasını tәşkil edәn dövlәt standartı AZS 1.696,AZS 1.296,AZS 1.693,AZS 1.5
93,AZS 1.096
C) Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
D) Standartlaşma vә sertifikatlaşdırma haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunu
E) Azәrbaycan Respublikasının dövlәt standartlaşdırma sisteminin әsasını tәşkil edәn 6 dövlәt standartı
408) Sual:texniki tapşırığın hansı bәndi yeni standartın tәlәblәrlә uzlaşdırılması üçün nisbәtәn yüksәk kateqoriyalı vә daha geniş fәaliyyәt sahәsi olan
standartın tәlәblәri verilmәlidir?
A) Digәr standartlarla qarşılıqlı әlaqә
B) Standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası
C) Işin mәrhәlәlәri
D) Yerinә yetirmә müddәti
E) Standartlaşdırma bölmәlәri
409) Sual: Azәrbaycan Respublikasında dövlәt standartlaşdırma sistemi üzrә işlәr hansı mәnbәlәr hesabına miliyyәlәşdirilir?
A) büdcә vәsaiti, standartlaşdırma xidmәtindәn әldә edilәn vәsait vә s.
B) yalnız könüllü ianә vә ayrılmalar
C) yalnız tәtbiq edilәn sanksiyalardan müәyyәn hissәlәr
D) yalnız normativ xәrclәr yönәldilәn vәsait
E) normativ tәminat üçün nәzәrdә tutulan vәsait

410) Sual: Mәhsulların realizә edilmәsinin (tәdarükünün göndәrilmәsinin) dayandırılması vә ya qadağan edilmәsi haqqında yazılı tәlәbnamәlәri vә
qәrarları pozan tәsәrrüfat subyektlәri qanuna nәzәrdә tutulmuş qaydada…..
A) cәrimә edilirlәr
B) heç bir mәsuliyyәtә cәlb edilmirlәr
C) hәr bir mәsuliyyәtdәn kәnardırlar
D) 2 ilәdәk hәbs cәzası ilә cәzalanırlar
E) әmlaki müsadirә edilmәklә hәbs edilirlәr
411) Sual: Tәhkim olunmuş mәhsul (proseslәr, xidmәtlәr) növlәrinin sertifikatlaşdırma qayda vә üsullarına riayәt olunmasına inspeksiya nәzarәtini
hәyata keçirmәk, hüquq kimә malikdir?
A) oxşar mәhsul üzrә sertifikatlaşdırma orqanı
B) bütün rәsmi orqanlara
C) әdliyyә nazirliyinә
D) yalnız hüquq nәzarәt orqanlarına
E) iqtisadiyyat nazirliyinә
412) Sual:Mәhsulun (proseslәrin, xidmәtlәrin) normativ sәnәdlәrindә әhalinin hәyatı, sağlamlığı, dair tәlәblәr olmadıqda, lakin mәhsulun
(proseslәrin, xidmәtlәrin) istifadәsi, saxlanması vә daşınması zamanı tәhlükә ehtimalı olduqda göstәrilәn tәlәblәri daxil etmәk mәqsәdilә sәnәd?
A) yenidәn baxılmasıdır sәnәd
B) yenidәn baxılması vacib deyil
C) әhәmiyyәtsiz sayılır
D) öz qüvvәsini itirir
E) nәzәrә alınmır
413) Sual:Vәtәndaşların sağlamlığı, hәyatı, әmlakı vә ekoloji tәmizlik üçün tәhlükәsizlik göstәricilәri üzrә mәhsul (proseslәr, xidmәtlәr) hansı
sertifikatlaşdırmadan keçmәlidir?
A) mәcburi keçmәlidir
B) könüllü keçmәsi vacib deyil
C) adi keçmәsi qanunlaşdırılmamışdır
D) sәrt keçmәsi heç bir iqtisadi yol oynamır
E) ciddi keçmәsi әhәmiyyәtsizdir

414) Sual: Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın sağlamlığı, hәyatı vә әmlakı, habelә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdi
daşıyan tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn dövlәt standartlarının vә digәr normativ sәnәdlәrin hazırlanması, nәşri, yayılması vә aidiyyata olan istehlakçılara
çatdırılması necә maliyyәlәşdirilir?
A) büdcәdәn
B) könüllü ianә vә ayırmalar
C) cәrimәlәrdәn ayrılan gәlir
D) saksiyalardan müәyyәn hissә
E) tәsәrrüfat hesabına
415) Sual: Müәyyәn sahәdә optimal dәrәcәdә qayda yaradılmasına nail olmaq üçün yönәldilәn vә elm, texnika, iqtisadiyyat sahәsindә tәkrarlanan
mәsәlәlәrin hәllinin tapılması ilә bitәn fәaliyyәtdir.
A) standartlaşdırma
B) hormonik sistem
C) beynәlxalq müqavilә
D) nizamnamә
E) әsasnamә
416) Sual: Müәyyәn növ fәaliyyәtini yaxud onun nәticәlәrinin ümumi olan icra vә istifadә norma, qayda vә xarakteristikalarını әks etdirәn normativ
hüquqi aktdır?
A) standartlaşma üzrә normativ sәnәd
B) sәrәncam
C) әmr
D) fәrman
E) qәrar
417) Sual:Qeydiyyata alınmış mәcburi vә könüllü sertifikatlaşdırma sistemlәrini reyestrә daxil edәn orqan hansıdır
A) Azәrdövlәtstandart
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan

E) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
418) Sual:Korrektәedici tәdbirlәrin yerinә yetirilmәmәsi vә ya sәmәrәsizliyi zamanı hansı hallar müşaiyәt olunur
A) Sertifikat vә uyğunluq nişanına lisenziya lәğv olunur.
B) Korrektәedici tәdbir yenidәn hәyata keçirilir.
C) Sertifikatlaşdırma üzrә orqana geri göndәrilir.
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanda tәdbirin yenidәn hәyata keçirilmәsi haqqında qәrar qәbul edilir
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda tәdbirin yenidәn hәyata keçirilmәsi haqqında qәrar qәbul edilir.
419) Sual:Hansı yanlışdır?
A) Tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәri standartlaşdırma obyektinin tәhlükәsiz vәziyyәtini ancaq standartlaşdırma müddәtindә tәyin
etmәlidir.
B) Texniki tәlәblәr mәhsulun texniki göstәricilәri,onların qiymәtlәri,zәruri halda isә әsas hissәlәrә vә materiallara tәlәblәr verilir.
C) Qәbul qaydaları mәhsulun sertifikatlaşma göstәricilәrinin ,tәrkib hissәlәrinin,materialların oxşarlığına,onların tәmin edilmәsi şәrtlәrinә tәlәblәr
verilir.
D) Sınaq nәzarәti yyarım bölmәsindә sınaq vә nәzarәt metodlarına tәlәblәr verilir.
E) Tәhlükәsizlik vә Әtraf mühitin mühafizәsi yarımbölmәsindә qanunvericilik vә normativ aktlarla tәyin edilәn tәhlükәsizliyin vә әtraf mühitin
mühafizәsinin tәmin olunmasına yönәldirlmiş tәlәblәr şәrh olunur.
420) Sual:Mәlumat axtarışının vә texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması vә kompüterlәşdirilmәsi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üzrә hazırlıq
işlәrinin tәşkili göstәrәn Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә qeyd edilib?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
421) Sual:Sadalanan xidmәtlәrdәn hansı patent müvәkillәrin milli reyestrinin aparılmasını göstәrir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr

D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
422) Sual:Sәnaye mülkiyyәti sahәsindә qanunvericilik vә normativ aktlarının tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәrinin aparılmasını hansı
standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin xidmәti göstәrir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
423) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin göstәrilәn xidmәtlәrindәn hansı xidmәtindә dövlәt fәaliyyәti
sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması şәrh edir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
424) Sual:Sadalanlardan hansı metrologiya sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn orqandır?
A) Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
B) Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
C) Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
D) Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
E) Dövlәt reyistr komitәsi
425) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi
mühafizәs vә istifadәsi mәsәlәlәri üzrә xarici ölkәlәrin uyğun strukturları vә beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlığın hәyata keçirilmәsi göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr

D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
426) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә mәlumat axtarışının vә texnoloji proseslәrin
avtomatlaşdırılması vә kompüterlәşdirilmәsi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üzrә hazırlıq işlәrinin tәşkili göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
427) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә patent müvәkillәrin milli reyestrinin aparılması
göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
428) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә sәnaye mülkiyyәti sahәsindә qanunvericilik vә
normativ aktlarının tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәrinin aparılması göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
429) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә sәnaye mülkiyyәti obyektlәri üzrә sahiblik
hüquqlarının mühafizәsi sahәsindә qanunvericilik aktlarının işlәnmәsi,dövlәt fәaliyyәti sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanmısı
göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr

C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
430) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәti Dövlәt reyestrlәrinin aparılmasına nә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
431) Sual:Metrologiya sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata keçirәn orqan sadalanlardan hansıdır?
A) Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
B) Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
C) Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
D) Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
E) Dövlәt reyistr komitәsi
432) Sual:Sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi vә istifadәsi mәsәlәlәri üzrә xarici ölkәlәrin uyğun strukturları vә beynәlxalq
tәşkilatlarla әmәkdaşlığın hәyata keçirilmәsi Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
433) Sual:Mәlumat axtarışının vә texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması vә kompüterlәşdirilmәsi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üzrә hazırlıq
işlәrinin tәşkili Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr

C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
434) Sual:Patent müvәkillәrin milli reyestrinin aparılması Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә
aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
435) Sual:Sәnaye mülkiyyәti sahәsindә qanunvericilik vә normativ aktlarının tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәrinin aparılması
Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
436) Sual:Sәnaye mülkiyyәti obyektlәri üzrә sahiblik hüquqlarının mühafizәsi sahәsindә qanunvericilik aktlarının işlәnmәsi,dövlәt fәaliyyәti
sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanmısı Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә
aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
437) Sual:Dövlәt reyestrlәrinin aparılması Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr

B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
438) Sual:Dövlәt standartlarının tәlәbәlәrinin tәmin edilmәsi, elәcә dә istehsalın vә idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә, hәr bir müәssisә
müstәqil olaraq müvafiq standartlar hazırlaya vә tәsdiq edә bilәrmi?
A) tәsdiq edә bilәr
B) tәsdiq edә bilmәz
C) yol verilmir
D) qanuna ziddir
E) standart orqanı tәrәfindәn edilә bilәr
439) Sual:İstehsalçı tәrәfindәn orqana daxil olmuş sifarişә hansı müddәtindә cavab verilmәlidir?
A) 1 ay
B) 6 ay
C) 3 ay
D) 1 il
E) 15 gün
440) Sual:Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı yanlışdır?
A) Standartlaşdırma üzrә orqan müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәrinә görә standartin vә uyğunluq nişanının tәtbiqinә hüquq verәn lisenziyanın tәsirini
dayandıra vә ya lәğv edә bilәr.
B) Müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәri akt şәklindә tәrtib olunmalıdır.
C) Milli uyğunluq nişanının tәsviri mәhsulun üzәrindә,hәmçinin proses vә xidmәtlәrә aid sәnәdlәrdә aydın vә açıq әks olunmalıdır.
D) Milli uyğunluq nişanının tәsviri birrәngli fonda yerinә yetirilmәlidir.
E) Mövcud qayda üzrә qeydiyyatdan keçmiş sertifikatı olan mәhsul Milli uyğunluq nişanı daşımaq hüququna malikdir.
441) Sual:Neçә әsas funksiya sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın sәlahiyyәtlәri daxilindә hәyata keçirilir?
A) 16
B) 10

C) 13
D) 7
E) 11
442) Sual:Hansı formalı tәsvir Milli uyğunluq nişanının düzgün tәsviridir?
A) Birrәngli fonda
B) Dövlәt bayrağı fonunda
C) Müәssәnin öz fonunda
D) Müxtәlif fonda
E) Mәhsul çeşidindәn asılı olaraq seçilmiş fonda
443) Sual:Ölçmә avadanlıqları bölmәsinin әsas vәzifәsi
A) Avandanlıqların inventar siyahısı
B) Әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
C) Nizamnamә vәsaiti vә әlavә peşә hazırlığı
D) Әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
E) Tәhlükәsizlik texnikası vә nümunәvi maddәlәr
444) Sual:Nümunәnin identifikatlaşdırma nömrәsindә 298/0001 işarәsindә 2 nәyi götәrir?
A) sınaq bölmәsi
B) nümunәnin götürüldüyü il
C) analiz edildiyi il
D) sıra nömrәsi
E) heç biri
445) Sual:Nümunәlәrin götürülmәsi bölmәsi nәyi müәyyәn edir?
A) Mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
B) aboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәrini
C) әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
D) avandanlıqların inventar siyahısını
E) sınaq laboratoriyası öz işindә keyfiyyәt göstıricilәrinin statistik analizi geniş tәtbiqi

446) Sual:Sınaqlar üçün müqavilә bölmәsinә aiddir?
A) laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
B) avandanlıqların inventar siyahısı
C) әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
D) Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
E) yeni avandanlığın alınması
447) Sual:Fikirlәrdәn hansı doğru qeyd olunmayıb?
A) Sertifikatlaşdırmanın obyektiv qiymәtlәndirilmәsini mütәxәssislәr tәmin edir.
B) Mütәxәssislәrin qәbul olumuş kriterlәrә uyğunluğunun dövri attestasiyasının keçirilmәsi zәrurәti yaranır.
C) Mütәxәssislәrә tәlәblәri vә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi qaydasını maraqlı tәrәflәr müәyyәn edir.
D) Mütәxәssislәrә tәlәblәri vә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi qaydasını dövlәt müәyyәn edir.
E) Mütәxәssislәrin obyektiv qiymәtlәndirilmәsini sertifikatlaşdırma tәmin edir
448) Sual:Bunlardan hansı yalnışdır?
A) Standarta müxtәlif metodlarla yoxlana bilәn xarakteristikalar vә tәlәblәr daxil edilmәlidir
B) Mәtn qısa,dәqiq,ardıcıl,mәntiqli,standartın tәtbiq sahәsinә uyğun olmalıdır
C) Standartı işlәyib hazırlayan zaman qüvvәdә olan standartlarla müәyyәn edilmiş terminlәr,tәriflәr,işarәlәr vә ixtisarlardan istifadә edilmәlidir
D) Әgәr standartlarda qәbul edilmiş terminlәr,tәriflәr,işarәlәr vә ixtisarlar başqa standartlarda istifadә müәyyәn edilmәmişdirsә,onda onlar “Tәriflәr”
“İşarә vә ixtisarlar” struktur elementindә göstәrilir.
E) Standarta ancaq obyektiv metodla yoxlana bilәn xarakteristikalar vә tәlәblәr daxil edilmәlidir
449) Sual:AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin neçә növ tәşkilati struktura malikdir?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 7
E) 3
450) Sual:Aşağıdakılardan hansı Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әsas funksiyalarına aid deyil?

A) Müxtәlif növ mәhsulların serifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilәn normativ sәnәdlәr fondunun formalaşdırılması vә aktuallaşdırılması
B) Verilmiş sistemdә serifikatlaşdırılan mәhsulların siyahısının tәyin edilmәsi
C) Göstәricilәrin vә tәlәblәrin,bu tәlәblәrin tәyin edәn standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin seçilmәsi
D) Sertifikatlaşdırmaya sifarişlәrin,hәmçinin apelyasiyaların qәbulu vә baxılması,onlar barәdә qәrarların hazırlanması
E) Kadr ixtisasının artırılması vә attestasiyasının tәşkili
451) Sual:AOnun açıqlaması hansı bәnddә qeyd olunub?
A) İstehsalatın attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
B) Xidmәtlәrin attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
C) Proseslәrin attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
D) Xidmәt vә proseslәrin attestasiyası üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
E) Proseslәrin akkreditlәşdirmәsi üzrә attestasiya orqanı
452) Sual:2ci sәviyyәnin ilkin materialları hansı variantdadır?
A) tәhlükәsizlik,ekoloji,әmәyim mühafizәsi,maliyyәiqtisadi fәaliyyәtlә bağlı qanunbericilik aktları
B) ölçmәlәrin vә sınaqların metodikaları
C) sertifikatlaşdırmaya sifariş sәnәdlәri
D) formulyarlar
E) daxili auditlәrin proqramları vә metodikaları
453) Sual:1994cü ildә hansı tәşkilat tәrәfindәn yeyinti mәhsullarının mәmulatlarının analitik sınaqlarını vaparan laboratoriya akkreditlәşdirilib
A) Qosstandat RF tәrәfindәn
B) DAR alman akkreditlәşdimә tәşkilatı
C) İngiltәrә akkreditlәşdirmә tәrәfindәn
D) DÖST Azәrbaycan akkreditlәşdirmә tәrәfindәn
E) Qosstandat RF tәrәfindәn vәDAR alman akkreditlәşdimә tәşkilatı
454) Sual:әn axırıncı bölmә hansıdır?
A) sәnәdlәrin arxivlәrinin aparılması
B) subpodratçılar
C) Tullantılrın utillәşdirilmәsi

D) şikayәtәrin baxılması
E) Personal
455) Sual:әgәr sertifikatlaşdırma üzrә orqan vә sınaq laboratoriyası vahid sertifikatlaşdırma mәrkәzindә olarsa onda hansı sәnәd onlar üçün ümumi
sәnәd kimi hazırlanır?
A) Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
B) Setifikat üzrә rәhbәrlik
C) Standarlaşdırma üzrә rәhbәrlik
D) Sertifikat vә standartlaşdırma üzrә rәhbәrlik
E) Keyfiyyәt vә kәmiyyәt üzrә rәhbәrlik
456) Sual:Hansı bәnddә yoxlama zamanı ekspertlәrin böldüyü vәzifәlәr düzgün qeyd edilib?
A) Müәssәnin konkret bölmәlәri vә keyfiyyәt sistemi elementlәrinin yoxlanılması
B) Müәssәnin konkret bölmәlәri vә kәmiyyәt sistemlәri elementlәrinin yoxlanılması
C) Mәhsulun yoxlanılması vә keyfiyyәt sisteminin yoxlanılması
D) Sınaq laboratoriyalarının konkret bölmәlәri vә keyfiyyәt sistemi elementlәrinin yoxlanılması
E) Sınaq laboratoriyaların bölmәlәri vә müәssisәnin bölmәlәrinin yoxlanılması
457) Sual:sertifikatlaşdırma obyetklәrinin mәcburi növü neçә qrupa bölünür?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 4
458) Sual:Könüllü sertifikatlaşmanın obyektlәri sırasına bunlardan hansı aid deyil?
A) Proseslәr
B) Mәhsullar
C) Xidmәtlәr
D) Müәssәlәrin keyfiyyәt sistemlәri
E) Personal sahәdә nәzarәt

459) Sual:Hansı orqanlara sınaq protokolları tәqdim edilir?
A) Sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә orqana
B) Sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqana
C) Sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә şuraya
D) Sifarişçiyә
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqana
460) Sual:Hansı orqan mәhsul üçün korretәedici tәdbirlәrin işlәnib hazırlanmasında iştrak edir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
461) Sual:Hansı standart növü mәhsulun müxtәlif modifikasiyasına mәcburi tәlәblәrin yayılma sahәsini göstәrir?
A) Tәtbiq olunma sahәsi
B) Qәbul qaydaları
C) Texniki tәlәblәr
D) Tәhlükәsizlik tәlәblәri
E) Daşınma,qablaşdırma bölmәsi
462) Sual:Hansı orqan attestasiyanı tәşkil edir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
463) Sual:Hansı bәnddә sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın әsas funksiyaları düzgün qeyd edilmәyib?
A) Müxtәlif mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemlәrini işlәyir vә onları tәsdiqlәnmә üçün hazırlayır.

B) Qüvvәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma sisteminin tәlәblәrinә vә Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırma
prosedurunu tәyin edir.
C) Standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin layihәlәrinә baxır vә onları razılaşdırır.
D) Hәmcins mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemlәrini dövlәt qeydiyyatı üçün Azәrdövlәtstandarta tәqdim edir.
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vә sınaq laboratoriyalarının uçotunu aparır.
464) Sual:Müvafiq orqanlara göndәrilәn sınaq protokolları neçә cür nüsxә ilә paylanılır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 7
E) 5
465) Sual:Sınaqların müsbәt nәticәlәri zamanı sertifikatlaşma üzrә orqan nә edir?
A) Uyğunluq sertifikatını tәrtib edir,onu qeydiyyatdan keçirir vә uyğunluq nişanının tәtbiq olunmasına hüquq verәn lisenziya ilә birlikdә sifarişçiyә
verir.
B) Uyğunluq sertifikatını tәrtib edir vә alıcıya verir
C) Uyğunluq sertifikatını tәrtib etmәdәn sifarişçiyә verir
D) Uyğunluq sertifikatını tәrtib edir vә lisenziyasız sifarişçiyә tәqdim edir
E) Uyğunluq sertifikatını tәrtib edilmәmiş lisenziya sifarişçiyә verilir.
466) Sual:Hansı sәnәdlәrdә protokollar nüsxәlәrin saxlanma müddәti müәyyәnlәşdirilir?
A) Oxşar mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemindә vә sınaq laboratoriya sәnәdlәrindә
B) Sınaq laboratoriya sәnәdlәrindә
C) Mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemi sәnәdindә
D) Götürülmüş nümunәlәrin sınaq laboratoriyalarından çıxan sәnәdlәrdә
E) Müxtәlif mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemindә vә sınaq laboratoriya sәnәdlәrindә
467) Sual:Attestasiyanın әn vacib mәqsәdi nәdir?
A) İşçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşә hazırlığını müәyyәnlәşdirmәk
B) İşçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşә hazırlığını tәsdiq etmәk

C) İşçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşә hazırlığına göndәrmәk
D) İşçinin tutduğu vәzifәyә vә aldığı mәvacibә uyğunluğunu yoxlamaq üçün olan peşә hazırlığını müәyyәnlәşdirmәk
E) İşçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq
468) Sual:Hansı orqan serifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyalarını tәsdiq edir?
A) Serifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
B) Serifikatlaşdırma üzrә milli orqan
C) Serifikatlaşdırma üzrә orqan
D) Azәrdövlәtstandart
E) Serifikatlaşdırma üzrә akkreditlәşdirmә orqanı
469) Sual:Göstәrilәn bәndlәrdәn hansı dövlәt standartlaşdırma sisteminin mәqsәdini әks etdirib?
A) Respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsini nәzәrdә tutut.
B) Respublikada standartların tәtbiqi vә tәsdiqini nәzәrdә tutur.
C) Respublikada standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırmaya aid mәsәlәlәri hәll edir.
D) Respublikada qanunsuz malları müәyyәnlәşdirir.
E) Respublikadan kәnarda satılan mallara standart müәyyәn edir.
470) Sual:Standartın tәlәblәrindәn aşkar edilmiş meyillәnmәlәrinin uyğunsuzluğunun hansı kateqoriyaya aid edilmәsini kim müәyyәn edir?
A) Baş ekspert
B) Adi işçi
C) Komissiya üzvlәri
D) Ekspert
E) Müavin
471) Sual:Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları bölmәsindә nә qeyd olunur?
A) sınaq protokolların yenilәşdirilmәsi
B) sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
C) hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
D) mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
E) laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr

472) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın sәlahiyyәtlәri daxilindә neçә әsas funksiyanı hәyata keçirir?
A) 16
B) 10
C) 13
D) 11
E) 7
473) Sual:Maraqlı tәrәflәrin tәqdim etdiyi işi bir neçә sertfikatlaşdırma üzrә orqan apara bilәrsә işi hәyata keçirәn kim olur?
A) Sifarişçi onlardan hәr hansı birinә müraciәt etmәlidir.
B) Sifarişçi onlardan hәr birinә müraciәt etmәlidir.
C) Sifarişçi onlardan yalnız birinә müraciәt etmәlidir.
D) İstehlakçı onlardan hәr birinә müraciәt etmәlidir.
E) İstehlakçı onlardan ancaq birinә müraciәt etmәlidir
474) Sual:әsas vәzifәsi müstәqil sertifikatlaşdırma sistemlәrinin qaydalarının respublika qanunvericiliyinә vә normativ sәnәdlәrә uyğunluğunu
yoxlanılması olan orqan hansıdır
A) Azәrdövlәtstandart
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
E) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
475) Sual:Yeyinti.mәhsullarının mәmulatlarının analtik sınaqlarını vә s. aparan laboratoriyası olan firma neçә filiala malikdir?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) filialı yoxdur
476) Sual:Yeyinti.mәhsullarının mәmulatlarının analtik sınaqlarını vә s. aparan laboratoriyası 1995cü ildә hansı tәşkilat tәrәfindәn

akkreditlәşdirilib?
A) DAR alman akkreditlәşdimә tәşkilatı
B) Qosstandat RF tәrәfindәn
C) İngiltәrә akkreditlәşdirmә tәrәfindәn
D) DÖST Azәrbaycan akkreditlәşdirmә tәrәfindәn
E) Qosstandat RF tәrәfindәn vәDAR alman akkreditlәşdimә tәşkilatı
477) Sual:Bütün akkreditlәşdirilmә prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) 4
B) 3
C) 6
D) 5
E) 2
478) Sual:Aşağıdakı funksiyalardan hansı sertifikatlaşdırma zamanı sifarişçiyә aid deyil?
A) könüllü sertifikatlaşdırılan mәhsul müvafiq normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab vermәdikdә mәhsulun realizә olunmasını dayandırır.
B) Sertifikatlaşdırmanı aparmaq üçün sifarişin verilmәsi,sertifikatlaşdırma aparmaq üçün normativ,texniki vә digәr zәruri sәnәdlәri tәqdim edir
C) Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları ilә müәyyәnlәşdirilmiş formada sertifikatlaşdırılan mәhsulu nişanlayır.
D) Qanunverici aktları әldә rәhbәr tutaraq sertifikat vә uyğunluq nişanını tәtbiq edir.
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vәzifәli şәxslәrinin vә sertifikatlaşdırılmış mәhsullara nәzarәti hәyata keçirәn şәxslәrin öz vәzifәlәrinin maneәsiz
yerinә yetirmәlәrini tәmin edir.
479) Sual:Hansı anlayış akkreditlәşdirilmiş laboratoriyalar terminini izah edir?
A) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış sınaq
laboratoriyalarıdır.
B) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır
C) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılması barәsindә sәnәdlәri özündә әks etdirәn sınaq laboratoriyalarıdır.
D) Hәr hansı mәhsul növlәrinin sınağının aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır
E) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә standartlaşdıran rәsmi sәnәddir
480) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara tәlәblәr vә onların akkreditlәşdirilmәsi hansı sәnәddә göstәrilmişdir?

A) RS00293
B) RS00294
C) RS00394
D) RS00393
E) RS00193
481) Sual:Qeyd olunan nümunәlәrdәn hansında sertifikatlaşma üzrә orqanlara tәlәb göstәrilmişdir?
A) RS00293
B) RS00393
C) RS00193
D) RS00294
E) RS00394
482) Sual:Sınaq laboratoriyaların akkreditlәşdirilmәsi vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün lazım olan sәnәdlәr neçә qrupa bölünür?
A) 8
B) 6
C) 5
D) 3
E) 16
483) Sual:Hansı anlayış akkreditlәşdirilmiş laboratoriyalarını izah edir?
A) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış sınaq
laboratoriyalarıdır.
B) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır.
C) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılması barәsindә sәnәdlәri özündә әks etdirәn sınaq laboratoriyalarıdır.
D) Hәr hansı mәhsul növlәrinin sınağının aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır.
E) Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә standartlaşdıran rәsmi sәnәddir.
484) Sual:MST nәyi müәyyәn edir?
A) Serifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә tәlәblәri müәyyәnlәşdirir.
B) Serifikatlaşdırma üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә qoyulan tәlәblәri tәsdiq edir.

C) Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda müәyyәnlәşdirilәn metod vә proseslәrә tәlәblәri әks etdirir.
D) Sınaq laboratoriyalarında araşdırılan proseslәrә qoyulan tәlәblәri müәyyәnlәşdirir.
E) Standartlaşdırma üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә qoyulan tәlәblәri tәsdiq edir.
485) Sual:Laboratoriya akkreditlәşdirilmәsi üzrә orqanlar üçün ümumi kriterlәr hansı standarta uyğun hәyata keçirilir?
A) EN 45003
B) EN 45005
C) EN 43003
D) EN 45011
E) EN 45014
486) Sual:Ekspertauditor AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi tәrәfindәn müәyyәn olunmuş qaydada ...
A) Attestasiya olunmalı vә qeydiyyatdan keçmәlidir
B) Attestasiya olunması mәcburi deyildir
C) Qeydiyyatdan keçmәsi mәcburi deyildir
D) Nәzarәtdәn keçirilir
E) Sәrbәst hәrәkәt edә bilәr
487) Sual:Uyğunluq sertifikatı vә mәhsulun (proseslәrin, xidmәtlәrin) uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququ verәn lisenziyanı kim verir?
A) oxşar mәhsul üzrә
B) yalnız Azәrdövlәt standart
C) iqtisadiyyat nazirliyi
D) bütün uyğun orqanlar
E) әdliyyә nazirliyi
488) Sual: Nisbi ölçülәr prinsipi ilk dәfә nә vaxt tәtbiq edilib?
A) 4200 il bundan әvvәl
B) 3400 il bundan әvvәl
C) 2900 il bundan әvvәl
D) 1500 il bundan әvvәl
E) 500 il bundan әvvәl

489) Sual:Hansı halda sınaq protokol nüsxәlәri çıxarılır vә hansı tәşkilata göndәrilir?
A) Sınaq zamanı 1ci nüsxә sertifikatlaşdırma üzrә orqana,2ci nüsxә sifarişçiyә
B) Sınaq zamanı 1ci nüsxә sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqana,2ci nüsxә sifarişçiyә
C) Sınaq zamanı 1ci nüsxә sertifikatlaşdırma üzrә şuraya,2ci nüsxә sifarişçiyә
D) Sınaq zamanı 1ci nüsxә Azәrdövlәtstandarta,2ci nüsxә sifarişçiyә
E) Sınaq zamanı 1ci nüsxә istehsalçıya,2ci nüsxә sifarişçiyә
490) Sual:Bu tәriflәrdәn hansı akkreditlәşdirmәni tam şәkildә izah edir?
A) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
B) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün tәlәb olunan sәnәddir.
C) Hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
D) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәti müvafiq plan şәklindә qeyd edәn rәsmi sәnәddir.
E) Serifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir sәnәdi tәsdiq edәn fәaliyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır
491) Sual:Tәrif şәklindә normativ sәnәdin düzgün qeyd olunduğu bәndi göstәrin
A) Mәhsula vә xidmәtә,hәmçinin onların keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standart,sanitar normaları vә
qaydaları özündә әks etdirәn sәnәdlәrdir.
B) Mәhsula vә xidmәtә,hәmçinin onların keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standartı qeyd edәn sәnәdlәrdir.
C) Mәhsula vә xidmәtә aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standart,sanitar normaları vә qaydaları olan sәnәdlәrdir.
D) Mәhsula vә xidmәtә,hәmçinin onların keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standart,sanitar normaları vә
qaydaları özündә tәsdiq edәn sәnәdlәrdir.
E) Yalnız bir mәhsula vә onun keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid tәlәblәri özündә әks etdirәn standart,sanitar normaları vә qaydaları
özündә әks etdirәn sәnәdlәrdir.
492) Sual:Nәticәsi müsbәt çıxan zaman korretәedici tәdbirlәrdәn sonrahansı qәrar verilir?
A) Onda sertifikatlaşdırma üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatı başqa cür nişanlasın.
B) Onda sertifikatlaşdırma üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatı qeydiyyata alsın.
C) Onda sertifikatlaşdırma üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatın istehsalını dayandırsın.
D) Onda sertifikatlaşdırma üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatın istehsalını hәyata keçirsin.
E) Onda akkreditlәşdirmә üzrә orqan istehsalçını mәcbur edir ki,mәmulatı başqa cür nişanlasın.

493) Sual:Aktın nüsxәlәri kimlәrә verilir?
A) Yoxlanılan tәşkilata,sertifikatlaşdırma üzrә orqana vә keyfiyyәt sistemi registrinә
B) Sertifikatlaşdırma üzrә orqana vә standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma üzrә orqan
C) Keyfiyyәt sistemi registirinә vә standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma üzrә orqana
D) Yoxlanılan tәşkilata vә keyfiyyәt registirinә
E) sertifikatlaşdırma üzrә orqana vә yoxlama tәşkilatına
494) Sual:Müşavirәnin sonunda qeydolunan mәqsәd hansıdır?
A) Komissiya üzvlәrinin yoxlanılan tәşkilatın nümunәlәrinә tәqdim edilmәsi
B) Yoxlanamanın mәqsәdi,sahәsi vә proqramlaşdırılması haqqında geniş mәlumat verilmәsi
C) Yoxlama zamanı istifadә olunan metodların vә prosedurların geniş
D) Yoxlama proqaramının ümumi şәkildә müzakirәsi
E) Yekun müşavirәnin keçirilmәsi tarixi haqqında mәlumatlara malik olmamaq
495) Sual:Aşağıdakılardan hansı birinci müşavirәdә iştrak edәnlәrә aiddir?
A) Komissiya üzvlәri;yoxlanılan tәşkilatın nümayәndәsi;struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә aparıcı mütәxәssislәri
B) Komissiya üzvlәri; struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә aparıcı mütәxәssislәri
C) Komissiya üzvlәri;yoxlanılan tәşkilatın nümayәndәsi;struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә işçi
D) Yoxlanılan tәşkilatın nümayәndәsi;struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin keyfiyyәt sahәsindә aparıcı mütәxәssislәri
E) Komissiya üzvlәri;yoxlanılan tәşkilatın nümayәndәsi;struktur;bölmәlәrin rәhbәrlәri;müәssisәnin kәmiyyәt sahәsindә aparıcı mütәxәssislәri
496) Sual:Seçim üsulu yoxlama hansı mәmulatlar üçün aparılır?
A) Sınaq zamanı tәmir olunmuş mәmulatlar
B) Sınaq zamanı aşkar olunmuş mәmulatlar
C) Tәmir olunmuş bütün mәmulat
D) Sınaqdan keçirilmәmiş mәmulatlar
E) Sınaq keçirilmiş mәmulatlar
497) Sual:Texnoloji avadanlıqlar sertifikatlaşdırma üzrә orqanın ekspertlәri tәrәfindәn istifadәsi zamanı hansı orqan tәrәfindәn yoxlanılmalıdır?
A) Metroloji xidmәt orqanları tәrәfindәn

B) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
498) Sual:Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı amillәrdәn ibarәtdir?
A) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәhlilindәn asılıdır.
B) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәsdiqindәn asılıdır
C) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
kәmiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәhlilindәn asılıdır.
D) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı faktların tәsdiqindәn asılıdır.
E) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi dövlәt tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәhlilindәn asılıdır.
499) Sual:sertifikatlaşdırma mәrkәzinin elmimetodik funksiyalarını hansı orqanmüәyyәn edir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
E) Azәrdövlәtstandart
500) Sual:QOST R İSO 900396 Keyfiyyәt sistemlәri standartı nә mәqsәdlә yaradılıb?
A) Keyfiyyәt sistemlәrinin müәssәdә fәaliyyәtini tәmin edәn elementlәrin olmasını nәzәrdә tutur.
B) Keyfiyyәt sistemlәrinin müәssәdә fәaliyyәtini tәmin edәn proseslәrin olmasını nәzәrdә tutur.
C) Keyfiyyәt sistemlәrinin elm vә texnikada fәaliyyәtini tәmin edәn elementlәrin olmasını nәzәrdә tutur.
D) Keyfiyyәt vә kәmiyyәt sistemlәrinin müәssәdә fәaliyyәtini tәmin edәn elementlәrin olmasını nәzәrdә tutur.
E) Keyfiyyәt sistemlәrinin müәssәdә fәaliyyәtini araşdıran elementlәrin olmasını nәzәrdә tutur.
501) Sual:Aşağıdakılardan hansı müşavirәnin mәqsәdlәrinә daxildir?

A) Komissiya üzvlәrinin yoxlanılan tәşkilatın nümunәlәrinә tәqdim edilmәsi
B) Yoxlanamanın mәqsәdi,sahәsi vә proqramlaşdırılması haqqında geniş mәlumat verilmәsi
C) Yoxlama zamanı istifadә olunan metodların vә prosedurların geniş şәrhi
D) Yoxlama proqaramının ümumi şәkildә müzakirәsi
E) Yekun müşavirәnin keçirilmәsi tarixi haqqında mәlumatlara malik olmamaq
502) Sual: Tәsnifatlaşmasına görә sınaq laboratoriyalarına verilәn tәlәblәr neçә yerә bölünür?
A) 4
B) 7
C) 3
D) 9
E) 16
503) Sual:Hansı fikir düzgün qeyd edilmәmişdir?
A) Standartlaşdırma tәşkilatı respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsini nәzәrdә tutur.
B) Kateqoriya standartın tәsir dairәsini tәyin edir.
C) Standartların tәtbiq olunmuş müәssisәlәrdә,tәşkilatlarda vә idarәlәrdә tәtbiqi mәcburidir.
D) Könüllü sertifikatlaşdırma sahә standartlarına uyğunluğu aparıla bilәr.
E) Dövlәt standartlaşdırma sistemi respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsini nәzәrdә tutur.
504) Sual:Hansı xüsusiyyәtinә görә Milli uyğunluq nişanının ölçülәrini müәyyәn edirlәr?
A) ”H” baza ölçüsünә
B) “T” baza ölçüsünә
C) “X” baza ölçüsünә
D) “S” baza ölçüsünә
E) “Z” baza ölçüsünә
505) Sual:Bunlardan hansı sınaq vә tәhlil metodları bölmәsinә aiddir?
A) Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
B) avandanlıqların inventar siyahısı
C) әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr

D) әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
E) әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
506) Sual:Texniki şәrtlәrin hansı bölmәsindә standartlar proqressiv istehsal texnologiyasını tәtbiq etmәk vә buraxılan mәhsulun yüksәk keyfiyyәt
sәviyyәsini tәmin etmәk mәqsәdilә yaradılır?
A) Tipli texnoloji proseslәrin standartları
B) Sınaq metodların standartı
C) Qәbul qaydaları
D) Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları
E) Çeşidlәrin standartları
507) Sual:Texniki şәrtlәrin standartlarının digәr standartlardan fәrqi nәdir?
A) onlar konkret mәhsula hәrtәrәfli tәlәblәri tәyin edir.
B) onlar konkret mәhsula konkret tәlәblәri tәyin edir.
C) onlar müxtәlif mәhsula hәrtәrәfli tәlәblәri tәyin edir.
D) onlar müxtәlif mәhsula eyni tәlәblәri tәyin edir.
E) onlar konkret mәhsula konkret tәlәblәri tәyin edir.
508) Sual:Texniki şәrtlәr bölmәsinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) kömәkçi parametrlәr
B) Texniki tәlәblәr
C) Komplektlilik
D) Qәbul qaydaları
E) Istismar üzrә göstәrişlәr
509) Sual:Aşağıdakılardan hansı yanlışdır?
A) Tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәri standartlaşdırma obyektinin tәhlükәsiz vәziyyәtini ancaq standartlaşdırma müddәtindә tәyin
etmәlidir.
B) Texniki tәlәblәr mәhsulun texniki göstәricilәri,onların qiymәtlәri,zәruri halda isә әsas hissәlәrә vә materiallara tәlәblәr verilir.
C) Qәbul qaydaları mәhsulun sertifikatlaşma göstәricilәrinin ,tәrkib hissәlәrinin,materialların oxşarlığına,onların tәmin edilmәsi şәrtlәrinә tәlәblәr
verilir.

D) Sınaq nәzarәti yyarım bölmәsindә sınaq vә nәzarәt metodlarına tәlәblәr verilir.
E) Tәhlükәsizlik vә Әtraf mühitin mühafizәsi yarımbölmәsindә qanunvericilik vә normativ aktlarla tәyin edilәn tәhlükәsizliyin vә әtraf mühitin
mühafizәsinin tәmin olunmasına yönәldirlmiş tәlәblәr şәrh olunur.
510) Sual:Mәhsulun istehsalı vә realizә edilmәsi mәrhәlәsindә mәhsullar mәcburi sertifikatlaşdırmadan keçirilmirsә nәticә necә olur?
A) Mәhsulların standartları tövsüyyә xarakteri daşıyar
B) Mәhsulların standartlaşdırılması qeyri qanuni sayılacaq
C) Mәhsulların satışına yalnız ölkәdaxilindә icazә verilәcәkdir.
D) Mәhsulların standartlaşdırılmasına dövlәt tәrәfindәn icazә verilmir
E) Mәhsullar texniki şәrtәrin tәlәblәrinә müvafiq şәkildә sortlaşdırmalıdır.
511) Sual:Neçәnci ildә Avropa kodlaşdırılması sistemi EAN (European Article Numbering) yaradıldı?
A) 1977
B) 1973
C) 1967
D) 1937
E) 1978
512) Sual:İSO üzvlәrinin hansı faizdәn çoxu sәs verdikdә beynәlxalq standartın layihәsi bәyәnilmiş hesab edilir?
A) 50%  dәn çoxu.
B) 60%  dәn çoxu.
C) 75%  dәn çoxu.
D) 80%  dәn çoxu.
E) 90%  dәn çoxu.
513) Sual:İSO standartlarının işlәnib hazırlanması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 10

514) Sual:İSO – nun istehlakçıların marağının müdafiәsi komitәsi necә adlanır?
A) KOPOLKO.
B) KASKO.
C) STAKO.
D) DEVKO.
E) İNFKO.
515) Sual:Standartın spesifik xüsusiyyәtlәri hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?
A) Standartların tәtbiqi vә işlәnmәsi
B) Standartları tәkmillәşdirmәk üçün
C) Standartların çatışmayan cәhәtlәrini qeydә almaq üçün
D) Standartları müvafiq forma daxilindә işlәtmәk üçün
E) Standartları müvafiq sahәlәrә tәtbiü etmәk üçün
516) Sual:әsas mәqsәdi istehlakçıların hәyatı,sağlamlığı vә әmlakı üçün hәmçinin әtraf mühitin mühafizәsi üçün tәhlükәli olan malların
alınmasından,işlәrin görülmәsindәn vә xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn ibarәt olan sertifikatlaşma sistemi hansıdır?
A) Mәcburi sertifikatlaşma sistemi
B) Könüllü sertifikatlaşma sistemi
C) Uyğunluq sertifikatlaşma sistemi
D) Keyfiyyәt qiymәtlәndirәn sertifikatlaşma sistemi
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
517) Sual:Standartlarda nәzәrdә tutulan sınaqların növlәri hansı bәnddә düzgün qeyd olunub?
A) Gündәlik sınaqlar;tipli sınaqlar;dövrü sınaqlar
B) Hәftәlik sınaqlar;tipli sınaqlar;dövrü sınaqlar
C) Gündәlik sınaqlar;tipoloji sınaqlar;dövrü sınaqlar
D) Hәftәlik sınaqlar;tipoloji sınaqlar;dövrü sınaqlar
E) Gündәlik sınaqlar;tipli sınaqlar;mövsümi sınaqlar
518) Sual:Verilәn ardıcıllıqlardan hansında Normativ istinadlar struktur elementindә istifadә edilәn texniki şәrtlәrin siyahısı standartların şәrti

işarәlәri vә adları onların qeydiyyat nömrәlәrinin artması göstәrilir?
A) dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;sahә standartı;texniki şәrtlәr
B) texniki şәrtlәr;dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;sahә standartı
C) Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı ;dövlәtlәrarası standartlar;sahә standartı;texniki şәrtlәr
D) dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;texniki şәrtlәr;sahә standartı
E) sahә standartı; dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;texniki şәrtlәr
519) Sual:Qeyd olunmuş hansı işarәlәrә standartın adında yazmaq qәti qadağandır? 1. rum rәqәmlәri 2. riyazi işarәlәr 3. yunan hәrflәri 4. başlıqlar 5.
yarım başlıqlar
A) 1,2,3
B) 1,3,5
C) 1,3,4
D) 2,3,5
E) 1,2,4
520) Sual:Zәruri hallarda Sadalanan obyektin xüsusiyyәtindәn asılı olaraq göstәrilәn struktur elementlәri hansıdır? 1. titul vәrәqi 2. müqәddimә 3.
giriş 4. tәriflәr 5. standartın adı 6. tәlәblәr
A) 1,2,5,6
B) 1,3,4,5
C) 2,3,4
D) 1,2,5
E) 1,3,5,6
521) Sual:Biblioqrafik göstәricilәrin tәrkib hissәsi hansı bәnddә tam göstәrilmişdir?
A) Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri;dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri;әsas sözlәr
B) әsas sözlәr ;Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri;dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri
C) Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri; әsas sözlәr;dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri
D) Dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri;Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri;әsas sözlәr
E) Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri;dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri;
522) Sual:Bu ardıcıllıqlardan hansında Normativ istinadlar struktur elementindә istifadә edilәn texniki şәrtlәrin siyahısına standartların şәrti işarәlәri

vә adları onların qeydiyyat nömrәlәrinin artması üzrә daxil edilmişdir?
A) dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;sahә standartı;texniki şәrtlәr
B) texniki şәrtlәr;dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;sahә standartı
C) Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı ;dövlәtlәrarası standartlar;sahә standartı;texniki şәrtlәr
D) dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;texniki şәrtlәr;sahә standartı
E) sahә standartı; dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;texniki şәrtlәr
523) Sual:Sadalananlardan hansı standartı işlәyәn zaman istifadә olunur? 1. elmi tәtqiqat,tәcrubikonstruktor yekunları 2. yalnız ölkәnin adı 3.
patentlәr vә müәlliflik şәhadәtnamәlәri 4. tәcrubikonstruktor sәnәdlәr 5. elmitexniki әdәbiyyat,kataloq,sorğu kitabları
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 1,3,4
D) 1,2,4
E) 3,4,5
524) Sual:Standartın adında bunlardan hansının olmağına icazә verilmir? 1. rum rәqәmlәri 2. riyazi işarәlәr 3. yunan hәrflәri 4. başlıqlar 5. yarım
başlıqlar
A) 1,2,3
B) 1,3,5
C) 1,3,4
D) 2,3,5
E) 1,2,4
525) Sual:Müqәddimәdә mәlumatın ardıcıllığı bele olur..
A) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat;beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının
Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat;lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart
barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ
sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
B) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat; lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış
standart barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib
hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
C) beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat;lisenziya

üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında
mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
D) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat;beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının
Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat;lisenziya üzrә istehlak edilәcәk mәhsula hazırlanmış standart
barәdә mәlumat;standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ
sәnәdlәr barәsindә mәlumat
E) texniki komitә vә ya layihәci müәssisә vә standartın tәsdiqlәnmәsi haqqında mәlumat;beynәlxaq,regional vә başqa ölkәlәrin standartlarının
Azәrbaycan respublikasının milli standartı kimi tәtbiq olunması haqqında mәlumat; standartın işlәnib hazırlanması zamanıistifadә olunmuş ixtiralar
haqqında mәlumat;әvәzinә standart işlәnib hazırlanmışnormativ sәnәdlәr barәsindә mәlumat;standartın yenidәn nәşr olunması barәdә mәlumat
526) Sual:Zәruri hallarda göstәrilmәsi lazım olan struktur elementi hansıdır? 1.titul vәrәqi. 2.müqәddimә. 3.giriş. 4tәriflәr. 5. standartın adı. 6.
tәlәblәr
A) 1,2,5,6
B) 1,3,4,5
C) 2,3,4
D) 1,2,5
E) 1,3,5,6
527) Sual: Qanunvericiliyә әsasәn texniki tapşırığın razılaşdırılması mәcbur olan tәşkilatlar sadalananlardan hansıdır? 1. sifarişçi tәşkilat 2. standartı
yaradan tәşkilat 3. müştәrәkçi icraçılarla 4. standartlaşdırma komitәsi 5. digәr maraqlı tәşkilatlarla
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 1,3,4
D) 1,2,4
E) 3,4,5
528) Sual:Keyfiyyәtә nәzarәt hansı mәqsәdlә aparılır?
A) Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәdә
bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul istehsalına vә idxalına şәrait
yaradılmasıdır.
B) Qanunla müәyyәnlәşdirilmәmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәdә bilәcәk
mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul istehsalına vә idxalına şәrait
yaradılmasıdır.

C) Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәdә
bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul istehsalına şәrait yaradılmasıdır.
D) Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәdә
bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul idxalına şәrait yaradılmasıdır.
E) Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәtmәyәcәk
mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışını çoxaltmaqdan,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul istehsalına vә idxalına şәrait yaradılmasıdır.
529) Sual:Standart hansı strukruta malik olmalıdır(AZS 1.596 әsasәn)?
A) Titul vәrәqi;müqәddimә;mündәricat;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;normativ istinadlar;tәriflәr;işarәlәr;tәlәblәr;әlavәlәr;biblioqrafik göstәricilәr
B) Titul vәrәqi;müqәddimә;mündәricat;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;normativ istinadlar;tәriflәr;işarәlәr;tәlәblәr;әlavәlәr
C) Titul vәrәqi;müqәddimә;mündәricat;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;tәriflәr;işarәlәr;tәlәblәr;әlavәlәr;biblioqrafik göstәricilәr
D) Titul vәrәqi;müqәddimә;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;normativ istinadlar;tәriflәr;işarәlәr;tәlәblәr;әlavәlәr;biblioqrafik göstәricilәr
E) 141Titul vәrәqi;müqәddimә;mündәricat;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;normativ istinadlar;tәlәblәr;әlavәlәr;biblioqrafik göstәricilәr
530) Sual:Hansı amillәrdәn asılı olaraq texniki tapşırığın tәşkilatlarla razılaşdırılır?
A) Standartın növündәn,kateqoriyasından
B) Standartın tәsir dairәsindәn
C) Standartın tәtbiq sahәsindәn
D) Standartın tәtqiqat obyektindәn
E) Yalnız standartın kateqoriyasından
531) Sual:Bu vәzifәlәrdәn hansı standartlaşma sahәsindә beynәlxalq әlaqәlәrin vә әmәkdaşlığının әsas vәzifәlәridir?
A) Beynәlxalq,regional vә başqa ölkәlәrin milli standartları әsasında respublikanın standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrin tәkmillәşdirilmәsi
B) Respublika әrazisindә istehsaı edilәn mәhsulların kәmiyyәtinin yüksәldilmәsi vә onların dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtini tәnzimlәmәk
C) Standartlaşdırma nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması
D) Başqa ölkәlәrin ölçmә vәhdәtinin tanınması
E) Standartlaşdırma sisteminin harmoniklәşdirilmәsi
532) Sual:Bu işlәrdәn hansı standartlaşdırma sahәsindә görülmәsi nәzәrdә tutulan işlәrә aiddir?
A) Azәrbaycanın dövlәt fondu standartlarının tәrcümә edilmәsi
B) Komitәnin SERTİKO tәşkilatına üzv olması ilә әlaqәdar bu tәşkilatın işindә iştrak etmәsi

C) Azәrbaycanın ÜTKyә üzv olması
D) Texniki komitәnin işindә sәlahiyyәt daşımaq
E) Azәrbaycanın dövlәt fondu standartlarının tәsdiq edilmәsi
533) Sual:Standartı işlәyәn zaman istifadә olunan materiallar hansıdır? 1. elmi tәtqiqat,tәcrubikonstruktor yekunları 2. yalnız ölkәnin adı 3.
patentlәr vә müәlliflik şәhadәtnamәlәri 4. tәcrubikonstruktor sәnәdlәr 5. elmitexniki әdәbiyyat,kataloq,sorğu kitabları
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 1,3,4
D) 1,2,4
E) 3,4,5
534) Sual:Hansı bәnddә biblioqrafik göstәricilәrin tәrkib hissәsi tam göstәrilmişdir?
A) Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri;dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri;әsas sözlәr
B) әsas sözlәr ;Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri;dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri
C) Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri; әsas sözlәr;dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri
D) Dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri;Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri;әsas sözlәr
E) Azәrdövlәtstandartın orqanların verdiyi UOT işarәlәri;dövlәt standartlarının tәsnifçisi üzrә qrupun işlәri;
535) Sual:. Normativ istinadlar struktur elementindә istifadә edilәn texniki şәrtlәrin siyahısına standartların şәrti işarәlәri vә adları onların qeydiyyat
nömrәlәrinin artması üzrә hansı ardıcıllıqla daxil edilir?
A) dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;sahә standartı;texniki şәrtlәr
B) texniki şәrtlәr;dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;sahә standartı
C) Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı ;dövlәtlәrarası standartlar;sahә standartı;texniki şәrtlәr
D) dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;texniki şәrtlәr;sahә standartı
E) sahә standartı; dövlәtlәrarası standartlar;Azәrbaycan respublikası dövlәt standartı;texniki şәrtlәr
536) Sual:Standartın adında bunlardan hansının olmağına icazә verilmir? 1. rum rәqәmlәri 2. riyazi işarәlәr 3. yunan hәrflәri 4. başlıqlar 5. yarım
başlıqlar
A) 1,2,3
B) 1,3,5

C) 1,3,4
D) 2,3,5
E) 1,2,4
537) Sual:Sadalanan struktur elementlәrindәn hansı obyektin xüsusiyyәtindәn asılı olaraq zәruri hallarda göstәrilir? 1. titul vәrәqi 2. müqәddimә 3.
giriş 4. tәriflәr 5. standartın adı 6. tәlәblәr
A) 1,2,5,6
B) 1,3,4,5
C) 2,3,4
D) 1,2,5
E) 1,3,5,6
538) Sual:Texniki tapşırıq bu tәşkilatlardan hansı ilә razılaşdırılır? 1.sifarişçi tәşkilat 2.standartı yaradan tәşkilat 3. müştәrәkçi icraçılarla 4.
standartlaşdırma komitәsi 5. digәr maraqlı tәşkilatlarla
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 1,3,4
D) 1,2,4
E) 3,4,5
539) Sual:Keyfiyyәtә nәzarәtin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
A) Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәdә
bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul istehsalına vә idxalına şәrait
yaradılmasıdır.
B) Qanunla müәyyәnlәşdirilmәmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәdә bilәcәk
mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul istehsalına vә idxalına şәrait
yaradılmasıdır.
C) Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәdә
bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul istehsalına şәrait yaradılmasıdır.
D) Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәdә
bilәcәk mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışının qarşısının alınması,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul idxalına şәrait yaradılmasıdır.
E) Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquq vә mәnafelәrini qorunması,insanların hәyatı,sağlamlığı,әmlak vә әtraf mühiti üçün tәhlükә törәtmәyәcәk

mәhsulların istehsalının ,idxalının vә satışını çoxaltmaqdan,bu sahәdә respublikada keyfiyyәtli mәhsul istehsalına vә idxalına şәrait yaradılmasıdır.
540) Sual:AZS 1.596 standartlaşdırılmasına әsasәn hәr bir standart hansı strukruta malik olmalıdır?
A) Titul vәrәqi;müqәddimә;mündәricat;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;normativ istinadlar;tәriflәr;işarәlәr;tәlәblәr;әlavәlәr;biblioqrafik göstәricilәr
B) Titul vәrәqi;müqәddimә;mündәricat;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;normativ istinadlar;tәriflәr;işarәlәr;tәlәblәr;әlavәlәr
C) Titul vәrәqi;müqәddimә;mündәricat;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;tәriflәr;işarәlәr;tәlәblәr;әlavәlәr;biblioqrafik göstәricilәr
D) Titul vәrәqi;müqәddimә;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;normativ istinadlar;tәriflәr;işarәlәr;tәlәblәr;әlavәlәr;biblioqrafik göstәricilәr
E) Titul vәrәqi;müqәddimә;mündәricat;giriş;standartın adı;tәtbiq sahәsi;normativ istinadlar;tәlәblәr;әlavәlәr;biblioqrafik göstәricilәr
541) Sual:Texniki tapşırığın tәşklatlarla razılaşdırılması hansı amillәrdәn asılıdır?
A) Standartın növündәn,kateqoriyasından
B) Standartın tәsir dairәsindәn
C) Standartın tәtbiq sahәsindәn
D) Standartın tәtqiqat obyektindәn
E) Yalnız standartın kateqoriyasından
542) Sual:Standartlaşma sahәsindә beynәlxalq әlaqәlәrin vә әmәkdaşlığının әsas vәzifәlәri hansıdır?
A) Beynәlxalq,regional vә başqa ölkәlәrin milli standartları әsasında respublikanın standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrin tәkmillәşdirilmәsi
B) Respublika әrazisindә istehsaı edilәn mәhsulların kәmiyyәtinin yüksәldilmәsi vә onların dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtini tәnzimlәmәk
C) Standartlaşdırma nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması
D) Başqa ölkәlәrin ölçmә vәhdәtinin tanınması
E) Standartlaşdırma sisteminin harmoniklәşdirilmәsi
543) Sual:Mәhsul vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırması ancaq bu sistemdә aparıla bilәr vә sertifikatlaşdırma sisteminin tәrifi dә mәhz bu mәhz bu
rәhbәrlik sәnәdindә qeyd edilib.Bu hansı rәhbәrlik sәnәdidir?
A) İSO/BEK 2
B) İSO/BEK 4
C) İSO/BEK 3
D) İSO/BEK 5
E) İSO/BEK 6

544) Sual: AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemindә akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyası (mәrkәzi) verilmiş sistemdә sertifikatlaşdırmanın
mәqsәdlәri üçün ...
A) Yalnız akkreditasiya sahәsindә sınaq aparmaq hüququna malikdir
B) Bütün mәsәlәlәrlә bağlı sınaq aparmaq hüququna malikdir
C) Nәzarәt mәqsәdini yerinә yetirir
D) Böyük hüquqlara malikdir
E) Bәzi sınaqları aparmaq üçün fәaliyyәt göstәrir
545) Sual: Şәhadәtnamә almaq istәyәnlәrә qarşı hüquq bәrabәrliyini ozan hәrәkәtlәrә görә oxşar mәhsul üzrә sertifikatlaşma orqanı ...
A) Mәsuliyyәt daşıyır
B) Mәsuliyyәt daşımır
C) Heç bir hüquqa malik deyil
D) Bu barәdә sәlahiyyәtli deyil
E) Bu mәsәlәlәrlә mәşğul olmur
546) Sual:.Sertifikatlaşdırmanın gedişi zamanı alınan informasiyanın mәxfiliyinin açıqlanmasına görә oxşar mәhsul üzrә sertifikatlaşdırma orqanı ...
A) Mәsuliyyәt daşıyır
B) Mәsuliyyәt daşımır
C) Heç bir hüquqa malik deyil
D) Bu barәdә sәlahiyyәtli deyil
E) Bu mәsәlәlәrlә mәşğul olmur
547) Sual:Uyğunluq sertifikatı vә mәhsulun (proseslәrin,xidmәtlәrin) uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüququ verәn lisenziyanı kim verir?
A) Oxşar mәhsul üzrә sertifikatlaşdırma orqanı
B) Yalnız Azәrdövlәtstandart
C) Iqtisadiyyat nazirliyi
D) Bütün uyğun orqanlar
E) Әdliyyә nazirliyi
548) Sual:Sertifikatlaşdırılan tәlәblәrә cavab verilmәmişsә, hәmçinin sertifikatın qüvvәdә olma müddәti qurtarmışsa vә yaxud dayandırılmışsa (lәğv
olunmuşsa) ...

A) Mәhsul satış müәssisәlәrinә vә ya istehlakçıya realizә edilә bilmәz
B) Mәhsul realizә edilә bilәr
C) Realizә edilmәsinә maneçiliyi yodur
D) Realizә edilmәsi ilә qәti әlaqәsi yoxdur
E) Müәyyәn razılıqlar әldә edilәrsә realizә edilә bilәr
549) Sual:Sertifikatlaşdırma sisteminә daxil olan oqanların tәkibi,sertifikatlaşdırma iştirakçılarının vәzifә vә mәsuliyyәtlәri, hәmçinin konkret
sistemdә sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin xәrclәrinin ödәnilәsinin formaları vә miqdarı ona başçılıq edәn hansı oran tәrәfindәn müәyyәn edilir?
A) Azәrdövlәtstandartın tәsdiq etdiyi tәriflәrlә müәyyәn edilir
B) Sertifikatlaşdırma üzrә Milli orqanla tәsdiq edilmiş tәriflәrlә müәyyәn edilir
C) Beynәlxalq standartlaşdırma tәşkilatının (İSO) tәsdiq etdiyi tәriflәrlә müәyyәn edilir
D) Iqtisadiyyat nazirliyi ilә müәyyәn edilir
E) Akkreditasiya olunmuş orqanlarla müәyyәn edilir
550) Sual:Milli sertifikatlaşdırma sistemi haqqında әsasnamә Azәrbycan Respubliası Nazirlәr Kabinetinin hansı tarixli vә saylı qәrarı ilә tәsdiq
olunmuşdur?
A) 1993cü il tarixli 343 saylı qәrarı ilә
B) 1994cü il tarixli 520 saylı qәrarı ilә
C) 1995ci il tarixli 240 saylı qәrarı ilә
D) 1998ci il tarixli 410 saylı qәrarı ilә
E) 1997ci il tarixli 348 saylı qәrarı ilә
551) Sual: Azәrbaycan Respublikasında mәhsulların (işlәrin,xidmәtlәrin) vәtәndaşların sağlamlığı, hәyatı vә әmlakı, әtraf müitin tәmizliyi üçün
tәhlkәsizlik göstәricilәri üzrә mәrhәlәlәrlә sertifikatlaşdırılması hansı dövrdәn tәtbiq edilmәsi Nazirlәr kabineti tәrәfindәn qәrara alınır?
A) 1994cü il yanvarın 1dәn
B) 1993cü il yanvarın 1dәn
C) 1992ci il yanvarın 1dәn
D) 1995ci il yanvarın 1dәn
E) 1993cü il iyunun 1dәn
552) Sual:Milli sertifikatlaşdırma sistemi haqqında әsasnamә hansı rәhbәrlik sәnәdinә vә hansı beynәlxalq standarta uyğun olan aşağıdakı

mәfhumlar,terminlәr vә onların tәriflәri tәtbiq olunur?
A) İSO MEK 2 Rәhbәrlik sәnәdinә vә İSO 840286BS
B) EKO  Rәhbәrlik sәnәdinә vә QOST 5241885ә
C) EAN Rәhbәrlik sәnәdinә vә RS 281298ә
D) AZS Rәhbәrlik sәnәdinә vә AZS 251793ә
E) MEK Rәhbәrlik sәnәdinә vә MEK 181095ә
553) Sual:Sertifikatlaşdırılan tәlәblәrә cavab verilmәmişsә, hәmçinin sertifikatın qüvvәyә alma müddәti qurtarmışsa vә yaxud dayandırılmışsa (lәğv
olunmuşsa)
A) mәhsul satış müәssisәlәrinә vә ya istehlakçıya realizә edilә bilmәz
B) mәhsul realizә edilә bilәr
C) realizә edilmәsinә maneçiliyi yoxdur
D) realizә edilmәsi ilә qәti әlaqәsi yoxdur
E) müәyyәn razılıqlar әldә edilәrsә realizә edilә bilәr
554) Sual:Sertifikatlaşdırmaya mәhsula yanaşı nә tәqdim oluna bilәr?
A) mәhsula (proseslәrlә, xidmәtlәrlә) yanaşı proqramlı, elmitexniki mәhsullar, tәşkilatitexniki vә informasiya sistemlәri
B) mәhsullar (proseslәr, xidmәtlәr)
C) yalnız elmi texniki mәhsullar
D) yalnız proqramlı mәhsullar
E) yalnız tәşkilatitexniki avadanlıqlar
555) Sual: Keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilatı strukturun, mәsuliyyәtinin, prosedurların, proseslәrin vә
ehtiyatların mәcmusu….
A) keyfiyyәt sistemi
B) uyğunluq sistemi
C) standartlaşdırma sistemi
D) inspeksiya nәzarәti
E) tәhlükәsizliyә zәmanәt
556) Sual:Mәhsulun, proseslәrin yaxud xidmәtlәrin mәnfi tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsi……

A) әtraf mühitin mühafizәsi
B) ekoloji tәminat
C) ekoloji nişan
D) tәhlükәsizlik
E) inspeksiya tәminatı
557) Sual: Konkret mәhsul növlәrinin (proseslәrin xidmәtlәrin) sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi
surәtdә tanınmış sınaq laboratoriyaları;
A) akkreditasiya olunmuş laboratoriyalar
B) xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan
C) әtraf mühitin mühafizәsi orqanı
D) elmi tәdqiqat mәrkәzi
E) sınaq laboratoriyası
558) Sual:AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin sınaq laboratoriyalarına tәlәblәr vә onların akkreditlәşdirmә qaydaları hansı bәnddә qeyd edilib?
A) RS00493
B) RS00192
C) RS00193
D) RS00492
E) RS00293
559) Sual:Plandan kәnar yoxlamalar Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda nә zaman aparılır?
A) Mәhsulun keyfiyyәti üzrә şikayәt daxil olduqda
B) Müfәttiş nәzarәti düzgün yerinә yetirilmiyәndә
C) Mәhsul düzgün yoxlanılmadıqda
D) Mәhsul haqqında mәlumat sәnәdlәrdә düzgün qeyd edilmәdikdә
E) Xüsusi tәhlükәli mәhsulların yoxlanılması zamanı nöqsanlar yarandıqda
560) Sual:Beynәlxalq vә regional sertifikatlaşdırma sistemlәrinә qoşulma haqqında qәrar qәbul edilmәsi vә nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması
haqqında sazişlәr bağlanması hansı orqanın sәlahiyyәtlәrinә aiddir?
A) Dövlәt idarәetmә orqanı

B) Dövlәt qanunvericilik orqanı
C) Dövlәt tәşkilati orqan
D) Dövlәt struktur orqanı
E) Dövlәt idarә orqanı
561) Sual:Setifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsindә әvvәlcә hansı әmәliyyat yerinә yetirilmәlidir?
A) Sifarişçi setifikatlaşdırma üzrә müvafiq orqana sifariş göndәrir.
B) Sertifikatlaşdırma üzrә müvafiq orqan sifariş göndәrilәcәk tәşkilatı seçir.
C) Sifarişçiyә lazım olan müxtәlif mәlumatlar verilir.
D) İlk öncә setifikatlaşdırma üzrә müvafiq orqandan sifariş qәbul edilir.
E) Setifikatlaşdırma üzrә müvafiq orqana sifarişi göndәrә bilәcәyi sınaq laboratoriyaların göstәrir.
562) Sual:Aşağıdakılardan hansı yanlışdır
A) Tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәri standartlaşdırma obyektinin tәhlükәsiz vәziyyәtini ancaq standartlaşdırma müddәtindә tәyin
etmәlidir
B) Texniki tәlәblәr mәhsulun texniki göstәricilәri,onların qiymәtlәri,zәruri halda isә әsas hissәlәrә vә materiallara tәlәblәr verilir.
C) Qәbul qaydaları mәhsulun sertifikatlaşma göstәricilәrinin ,tәrkib hissәlәrinin,materialların oxşarlığına,onların tәmin edilmәsi şәrtlәrinә tәlәblәr
verilir.
D) Sınaq nәzarәti yyarım bölmәsindә sınaq vә nәzarәt metodlarına tәlәblәr verilir.
E) Tәhlükәsizlik vә Әtraf mühitin mühafizәsi yarımbölmәsindә qanunvericilik vә normativ aktlarla tәyin edilәn tәhlükәsizliyin vә әtraf mühitin
mühafizәsinin tәmin olunmasına yönәldirlmiş tәlәblәr şәrh olunur.
563) Sual:Sınaq metodlarına hansı tәlәblәr qoyulur?
A) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
B) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә
bilmәlidir.
C) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
D) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә
yetirilә bilmәlidir.
E) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.

564) Sual:Tarixdә ilk dәfә Sertifikatlaşdırma termini hansı tәşkilat tәrәfindәn formalaşdırılmışdır?
A) İSO
B) PLAKO
C) KASKO
D) DEVKO
E) NATO
565) Sual:Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı yanlışdır?
A) Standartlaşdırma üzrә orqan müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәrinә görә standartın vә uyğunluq nişanının tәtbiqinә hüquq verәn lisenziyanın tәsirini
dayandıra vә ya lәğv edә bilәr.
B) Müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәri akt şәklindә tәrtib olunmalıdır.
C) Milli uyğunluq nişanının tәsviri mәhsulun üzәrindә,hәmçinin proses vә xidmәtlәrә aid sәnәdlәrdә aydın vә açıq әks olunmalıdır.
D) Milli uyğunluq nişanının tәsviri birrәngli fonda yerinә yetirilmәlidir.
E) Mövcud qayda üzrә qeydiyyatdan keçmiş sertifikatı olan mәhsul Milli uyğunluq nişanı daşımaq hüququna malikdir
566) Sual:Aşağıdakılardan hansı Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әsas funksiyalarına aiddir?
A) Oxşar mәhsulların serifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilәn normativ sәnәdlәr fondunun formalaşdırılması vә aktuallaşdırılması
B) Verilmiş sistemdә akkreditlәşdirilәn mәhsulların siyahısının tәyin edilmәsi
C) Göstәricilәrin vә tәlәblәrin,bu tәlәblәrin tәyin edәn sertifikatların vә digәr seçilmәsi
D) Standartlaşmaya sifarişlәrin,hәmçinin apelyasiyaların qәbulu vә baxılması,onlar barәdә qәrarların hazırlanması
E) Kadr ixtisasının artırılması vә attestasiyasının tәtbiqi
567) Sual:Sertifikatlaşdırma sahәsindә tәtbiq olunan terminlәr hansı rәhbәrlik sәnәdinә uyğun tәsnifatlaşdırılır?
A) RS00193
B) RS00393
C) RS00293
D) RS00493
E) RS00391
568) Sual:Hansı halda könüllü serifikatlaşdırma aparılır?
A) Mәhsullar,xidmәtlәr vә proseslәr üçün mövcud standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә riayәt olunması dövlәt tәrәfindәn nәzәrdә

tutulmamışdır.
B) Mәhsullar,xidmәtlәr vә proseslәr üçün mövcud standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә riayәt olunması dövlәt tәrәfindәn nәzәrdә
tutulmuşdur.
C) Mәhsullar,xidmәtlәr vә proseslәr üçün mövcud standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu beynәlxaq tәşkilatlarda aparılır.
D) Mәhsullar,xidmәtlәr vә proseslәr üçün mövcud standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә riayәt olunması müәyyәn tәşkilat tәrәfindәn
aparılır.
E) Mәhsullar,xidmәtlәr vә proseslәr üçün mövcud standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә riayәt olunması dövlәtin ciddi nәzarәtiylә
yerinә yetirilir.
569) Sual:Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqanın tam tәrkibi vә funksiyasi hansı bәnddә qeyd olunmuşdur?
A) Konkret bir obyektin sertifikatlaşdırma sisteminә rәhbәrlik edәn vә akkreditlәşdirmә nәticәdә konkret obyektin serifikatlaşdırılmasının
aparılmasına vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsinә dair sәlahiyyәtlәr almış sertifikatlaşdırma üzrә orqan,akkreditlәşdirilmiş sınaq
laboratoriyaları vә digәr müәssisә, tәşkilat vә idarәlәr,elәcә dә dövlәt idarәetmә orqanlarıdır
B) Konkret bir obyektin sertifikatlaşdırma sisteminә rәhbәrlik edәn vә akkreditlәşdirmә nәticәdә konkret obyektin serifikatlaşdırılmasının
aparılmasına vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsinә dair sәlahiyyәtlәr almış sertifikatlaşdırma üzrә orqan,elәcә dә dövlәt idarәetmә
orqanlarıdır.
C) Hәr hansı obyektin sertifikatlaşdırma sisteminә rәhbәrlik edәn vә akkreditlәşdirmә nәticәdә konkret obyektin serifikatlaşdırılmasının aparılmasına
vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsinә dair sәlahiyyәtlәr almış sertifikatlaşdırma üzrә orqan,akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyaları vә
digәr müәssisә, tәşkilat vә idarәlәr,elәcә dә dövlәt idarәetmә orqanlarıdır.
D) Konkret bir obyektin sertifikatlaşdırma sisteminә rәhbәrlik edәn vә akkreditlәşdirmә nәticәdә konkret obyektin serifikatlaşdırılmasının
aparılmasına vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsinә dair sәlahiyyәtlәr almış sertifikatlaşdırma üzrә orqanlardır.
E) Konkret bir obyektin sertifikatlaşdırma sisteminә rәhbәrlik edәn vә akkreditlәşdirmә nәticәdә konkret obyektin serifikatlaşdırılmasının
aparılmasına vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsinә dair sәlahiyyәtlәr almış akkreditlәşdirmә üzrә orqandır.
570) Sual:Mәcburi sertifikatlaşdırma necә izah olunur?
A) Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğunluğunun
tәsdiqidir.
B) Proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğunluğunun tәsdiqidir.
C) Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun tәsdiqidir.
D) Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun müvafiq orqanlar tәrәfindәn
tәsdiqidir.
E) Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların,proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin bәzi dövlәt strukturlarının tәlәblәrinә
uyğunluğunun tәsdiqidir.

571) Sual:Aşağıdakı funksiyalardan hansı sertifikatlaşdırma zamanı sifarişçiyә aid deyil?
A) könüllü sertifikatlaşdırılan mәhsul müvafiq normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab vermәdikdә mәhsulun realizә olunmasını dayandırır.
B) Sertifikatlaşdırmanı aparmaq üçün sifarişin verilmәsi,sertifikatlaşdırma aparmaq üçün normativ,texniki vә digәr zәruri sәnәdlәri tәqdim edir
C) Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları ilә müәyyәnlәşdirilmiş formada sertifikatlaşdırılan mәhsulu nişanlayır.
D) Qanunverici aktları әldә rәhbәr tutaraq sertifikat vә uyğunluq nişanını tәtbiq edir.
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vәzifәli şәxslәrinin vә sertifikatlaşdırılmış mәhsullara nәzarәti hәyata keçirәn şәxslәrin öz vәzifәlәrinin maneәsiz
yerinә yetirmәlәrini tәmin edir.
572) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara tәlәblәrin göstәrildiyi sәnәd hansıdır?
A) RS00293
B) RS00294
C) RS00394
D) RS00393
E) RS00193
573) Sual:MST nәyi müәyyәn edir?
A) Serifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә tәlәblәri müәyyәnlәşdirir.
B) Serifikatlaşdırma üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә qoyulan tәlәblәri tәsdiq edir.
C) Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda müәyyәnlәşdirilәn metod vә proseslәrә tәlәblәri әks etdirir.
D) Sınaq laboratoriyalarında araşdırılan proseslәrә qoyulan tәlәblәri müәyyәnlәşdirir.
E) Standartlaşdırma üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә qoyulan tәlәblәri tәsdiq edir.
574) Sual:Hansı düzgün deyil?
A) Sertifikatlaşdırmanın obyektiv qiymәtlәndirilmәsini mütәxәssislәr tәmin edir.
B) Mütәxәssislәrin qәbul olumuş kriterlәrә uyğunluğunun dövri attestasiyasının keçirilmәsi zәrurәti yaranır.
C) Mütәxәssislәrә tәlәblәri vә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi qaydasını maraqlı tәrәflәr müәyyәn edir.
D) Mütәxәssislәrә tәlәblәri vә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi qaydasını dövlәt müәyyәn edir.
E) Mütәxәssislәrin obyektiv qiymәtlәndirilmәsini sertifikatlaşdırma tәmin edir.
575) Sual:Hansı standartın tәlәblәrinә uyğun olaraq sınaq laboratoriyalarının qiymәtlәndirilmәsi üçün ümumi kriterlәr verilir?

A) EN 45002
B) EN 45005
C) EN 45003
D) EN 45011
E) EN 45012
576) Sual:Hansı sәnәddә sertifikatlaşdırma üzrә orqanların akkreditlәşdirilmәsi göstәrilmişdir?
A) RS00293
B) RS00393
C) RS00193
D) RS00294
E) RS00394
577) Sual:Könüllü sertifikatlaşdırılmanın mәntiqli izahı hansıdır?
A) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә könüllülük әsasında verilәn sertifikatlaşdırmadır.
B) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
C) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә mәcburi şәkildә verilәn sertifikatlaşdırmadır
D) Istehsalçının hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü olmadan könüllülük әsasında verilәn sertifikatlaşdırmadır.
E) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә lazım gәlәrsә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
578) Sual:Sadalanan tәlәblәrdәn hansı sınaq metodlarına qoyulur?
A) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
B) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә
bilmәlidir.
C) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
D) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә
yetirilә bilmәlidir.
E) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir
579) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar keyfiyyәt sistemlәrinin serifikatlaşdırılması ilә mәşğul olur.Onlar üçün kriterlәr hansı standartlarda
göstәrilmişdir?

A) EN 45012
B) EN 45011
C) EN 45015
D) EN 42012
E) EN 42015
580) Sual:Bunlardan hansı sınaq vә tәhlil metodları bölmәsinә aiddir?
A) Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
B) avandanlıqların inventar siyahısı
C) әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
D) әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
E) әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
581) Sual:Bunlardan hansı Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әsas funksiyalarına sırasına aid deyil?
A) Müxtәlif növ mәhsulların serifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilәn normativ sәnәdlәr fondunun formalaşdırılması vә aktuallaşdırılması
B) Verilmiş sistemdә serifikatlaşdırılan mәhsulların siyahısının tәyin edilmәsi
C) Göstәricilәrin vә tәlәblәrin,bu tәlәblәrin tәyin edәn standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin seçilmәsi
D) Sertifikatlaşdırmaya sifarişlәrin,hәmçinin apelyasiyaların qәbulu vә baxılması,onlar barәdә qәrarların hazırlanması
E) Kadr ixtisasının artırılması vә attestasiyasının tәşkili
582) Sual:Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?
A) Mәmulatların nümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә onların sınağından ibarәtdir.
B) Mәmulatın uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilә qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.
C) Mәhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilә qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.
D) Xammal vә materialın idenfikatlaşdırılmasından vә tәyinatından ibarәtdir.
E) Xammal vә materialların növünün vә hansı tәyinata aid olduğundan ibarәtdir.
583) Sual:Sertifikatlaşdırma sifarişçilәrin yerinә yetirdiyi funskiyalara aid yazılanlardan hansı doğru deyil?
A) Mәhsulu müşayәt edәn tematik sәnәdlәrdә onun sertifikatlaşdırılması vә uyğunluğun yoxlanılması üçün normativ sәnәdlәr haqqında mәlumatları
göstәrir,bu informasiyanın istehlakçıya çatdırılmasını tәmin edir.
B) Realizә olunan sertifikatlaşdırılmış mәhsulun normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunu tәmin edir.

C) Qanunverici aktları әldә rәhbәr tutaraq sertifikat vә uyğunluq nişanı tәtbiq edir.
D) Sertifikatlaşdırmanı aparçaq üçün sifariş verir,texniki vә digәr zәruri sәnәdlәri tәqdim edir.
E) Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları ilә müәyyәnlәşdirilmiş formada sertifikatlaşdırılan mәhsulu nişanlayır.
584) Sual:Nә zaman mәmulatların lahiyәnlәndirilmәsinә ehtiyyac qalmır?
A) Maşın vә mexanizmlәrin detallarının,düyümlәrin vә aqreqatların konstruksiyalarının vә ölçülәrinin standartları zәruri olan işçi ölçülәri vә texniki
tәlәblәri özündә birlәşdirdiyi üçün hәmin mәhsulun layihәlәndirilmәsinә ehtiyyac qalmır.
B) Maşın vә mexanizmlәrin detallarının,düyümlәrin standartları zәruri olan işçi ölçülәri vә texniki tәlәblәri özündә birlәşdirdiyi üçün hәmin
mәhsulun layihәlәndirilmәsinә ehtiyyac qalmır.
C) Maşın vә mexanizmlәrin detallarının,düyümlәrin vә aqreqatların konstruksiyalarının vә ölçülәrinin standartları zәruri olan işçi ölçülәri vә texniki
tәlәblәri özündә birlәşdirdiyi halda hәmin mәhsulun layihәlәndirilmәsinә ehtiyyac yaranır.
D) Maşın vә mexanizmlәrin detallarının,düyümlәrin vә aqreqatların konstruksiyalarının vә ölçülәrinin standartları zәruri olan işçi ölçülәri vә texniki
tәlәblәri ödәmәdiyi üçün hәmin mәhsulun layihәlәndirilmәsinә ehtiyyac qalmır
E) E) Maşın vә mexanizmlәrin detallarının,düyümlәrin vә aqreqatların konstruksiyalarının vә ölçülәrinin standartları zәruri olan işçi ölçülәri vә
texniki tәlәblәri ödәmәdiyi üçün hәmin mәhsulun layihәlәndirilmәsinә ehtiyyac yaranır.
585) Sual:Hansı orqan beynәlxalq vә regional sertifikatlaşdırma sistemlәrinә qoşulma haqqında qәrar qәbul edilmәsi vә nәticәlәrinin qarşılıqlı
tanınması haqqında sazişlәr bağlanması sәlahiyyәtlәrini daşıyır?
A) Dövlәt idarәetmә orqanı
B) Dövlәt qanunvericilik orqanı
C) Dövlәt tәşkilati orqan
D) Dövlәt struktur orqanı
E) Dövlәt idarә orqanı
586) Sual:Sertifikatlaşdırma sxemi nәyә deyilir?
A) Uyğunluq sertifikatlaşdırılması keçirilәn zaman üçüncü tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır.
B) Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasının tәsdiqi zamanı üçüncü tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır.
C) Uyğunluq sertifikatlaşdırılması keçirilәn zaman ikinci tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır
D) Könüllü sertifikatlaşdırılması keçirilәn zaman üçüncü tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır.
E) Könüllü sertifikatlaşdırılmasının tәsdiqi zamanı üçüncü tәrәfin fәaliyyәtinin tәrkibi vә ardıcıllığıdır.

587) Sual:Nümunәnin identifikatlaşdırma nömrәsinә aiddir? 1.sınaq bölmәsi, 2.nümunәnin götürüldüyü il 3.analiz edildiyi il 4.sıra nömrәsi
A) 1,2,3,4
B) 1,3,4
C) 1,4,2
D) 1,2,3
E) 2,3,4
588) Sual:Baza ölçüsü H nә qәdәr olmalıdır?
A) 4mm az olmamalıdır
B) 5mm az olmamalıdır
C) 4mm çox olmamalıdır
D) 5mm çox olmamalıdır
E) 3mm olmalıdır
589) Sual:Mәhsul üçün mәmulatların nümunәlәrinin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә onların sınağından ibarәt olan mәrhәlә hansıdır?
A) Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi nәticәlәrinin tәhlili
B) Sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın verilmәsi
C) Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
D) Sertifikatlaşdırma obyektinә müfәttiş nәzarәti
E) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
590) Sual:Texniki şәrtlәrin standartı neçә bölmәdәn ibarәtdir?
A) 9
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5
591) Sual:Mәzmununa vә tәyinatına görә standartlar hansı növlәrә bölünür?
A) texniki şәrtlәrin,texniki tәlәblәrin,parametrlәrin vә ölçülәrin,metod vә proseslәrin,termin vә işarәlәrin,sәnәdlәrin standartı
B) texniki tәlәblәrin,parametrlәrin vә ölçülәrin,metod vә proseslәrin,termin vә işarәlәrin,sәnәdlәrin standartı

C) texniki tәlәblәrin,parametrlәrin vә ölçülәrin,metod vә proseslәrin,termin vә işarәlәrin,sәnәdlәrin standartı
D) texniki şәrtlәrin,texniki tәlәblәrin,parametrlәrin vә ölçülәrin,metod vә proseslәrin standartı
E) texniki şәrtlәrin,parametrlәrin vә ölçülәrin,metod vә proseslәrin,termin vә işarәlәrin,sәnәdlәrin standarı
592) Sual:Yazılan mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?
A) Mәcburi sertifikatlaşdırma dövlәt tәrәfindәn nәzarәtdә olduğu üçün onu dövlәt standartlarına uyğun aparırlar.
B) Könüllü serifikatlaşdırma müәssisә standartlarına uyğun aparılır.
C) Müәssisә standartları standartlaşdırma üzrә orqanda müәyyәnlәşdirilir.
D) Mәcburi sertifikatlaşdırma sәrbәst şәkildә hәr bir müәssәnin istәyilә aparılır.
E) A) Sahә standartı sәnayenin vә xidmәtin hәr bir sahәsinә aid edilir
593) Sual:Hansı orqan icra hakimiyyәti orqanı kimi qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq mәcburi sertifikatlaşdırma üzrә işlәri hәyata keçirir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
C) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
D) Azәrdövlәtstandart
E) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
594) Sual:Müşavirәnin mәqsәdini düzgün әks etdirәn bölmә
A) Komissiya üzvlәrinin yoxlanılan tәşkilatın nümunәlәrinә tәqdim edilmәsi
B) Yoxlanamanın mәqsәdi,sahәsi vә proqramlaşdırılması haqqında geniş mәlumat verilmәsi
C) Yoxlama zamanı istifadә olunan metodların vә prosedurların geniş şәrhi
D) Yoxlama proqaramının ümumi şәkildә müzakirәsi
E) Yekun müşavirәnin keçirilmәsi tarixi haqqında mәlumatlara malik olmamaq
595) Sual:Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi bölmәsindә nә göstәrilir?
A) әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
B) tәhlükәsizlik texnikası vә nümunәvi maddәlәr
C) әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
D) nizamnamә vәsaiti vә әlavә peşә hazırlığı
E) әlavә peşә hazırlığı vә tәhlükәsizlik texnikası

596) Sual:Auditlәrә hәsr edilmiş bölmәdә nәdәn danışır?
A) keyfiyyәtin daxili audit sisteminin olması haqqında informasiya
B) keyfiyyәtin xarici audit sisteminin olması haqqında informasiya
C) tәsisçilәr, nizamnamә vәsaiti
D) nizamnamә vәsaiti, әlavә peşә hazırlığı
E) işdә uyğunsuzluqlara yol verilmәmәsi vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin azalması
597) Sual:Sınaq metodlarına hansı tәlәblәr qoyulur?
A) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
B) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә
bilmәlidir.
C) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
D) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә
yetirilә bilmәlidir.
E) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
598) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan kommersiya sirri olan informasiyanın mәxfiliyinә cavabdehlik daşımır.
B) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan özünün sertifikatlaşdırma tәlәblәrinә uyğunluğunu dövrü olaraq yoxlamalıdır.
C) Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda aparılan yoxlamanın qeydiyyatı aparılmalıdır.
D) Bütün sifarişçilәr Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın xidmәtlәri haqqında informasiyadan maneәsiz istifadә hüququna malikdirlәr.
E) Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda aparılan yoxlamanın nәticәlәri Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәtinә müfәttiş nәzarәtini hәyata keçirәn
şәxslәrә verilmәlidir.
599) Sual:Sertifikatlaşdırma üzrә orqan kimi fәaliyyәt göstәrmәk istiyәn tәşkilatın akkreditlәşdirmә prosedurunda hansı kriterlәr tәlәb olunur?
A) Sertifikatlaşdırma vә akreditlәşdirmә sahәsindә yüksәk peşә hazırlıqlı vә xüsusi hazırlıq keçmiş personal
B) Sertifikatlaşdırılan mәhsul üçün aktuallaşdırılmış normativ sәnәdlәr fondunun vә mәhsulun sınaq metodlarının olması
C) Sertifikatlaşdırılan mәhsulların sınaqlarını vә müfәttiş nәzarәtini aparmaq üçün inzibati strukturun,hüquqi vә iqtisadi imkanların olması
D) Sertifikatlaşdımanın qaydalarını,o cümlәdәn apelyasiyaların baxılması,sertifikat vә uyğunluq nişanlarının fәaliyyәtinin dayandırılması vә ya
lәğvinin qaydalarını müәyyәn edәn tәşkilatimetodik sәnәdlәrin olması

E) Sertifikatlaşdırılmış mәhsulun reyestrinin olması
600) Sual:AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin Dövlәt Reysterinin aparılma qaydaları hansı varianda öz әksini tapıb?
A) RS00593
B) RS00293
C) RS00493
D) RS00193
E) RS00393
601) Sual:AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin sınaq laboratoriyalarına tәlәblәr vә onların akkreditlәşdirmә qaydaları hansı bәnddә qeyd edilib?
A) RS00493
B) RS00192
C) RS00193
D) RS00492
E) RS00293
602) Sual:AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin oxşar mәhsulun sertifikatlaşdırmasının әsas müddәaları hansı varianda öz әksini tapıb?
A) RS00393
B) RS00494
C) RS00293
D) RS00493
E) RS00193
603) Sual:AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin sertifikatlaşdırma üzrә orqana tәlәblәr vә onun akkreditlәşdirmә qaydalari hansı bәnddә qeyd
edilib?
A) RS00293
B) RS00392
C) RS00393
D) RS00193
E) RS00493

604) Sual:AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin әsas müddәaları hansı varianda öz әksini tapıb?
A) RS00193
B) RS00192
C) RS00293
D) PS00193
E) RS00292
605) Sual:Qabaqlayan standartlaşdırma üçün qabaqlama dövrünün optimal qiymәti necә hesablanır?
A) Tq_opt = tm – ts
B) T_opt = E (Tq) + İ (Tq)
C) Tq_opt = 1 – E (Tq)
D) Tq_opt = [ E (Tq)  İ (Tq) ]max
E) Tq_opt = [ E (Tq) + İ (Tq) ]max
606) Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Standartlarının tәlәblәrinә vә ya Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә rәsmi tanınan beynәlxalq,
regional (hövzә) dövlәtlәrarası vә digәr dövlәtin standartlarına uyğun olmayan, insanın hәyatı, sağlamlığı vә әmlakına, habelә әtraf mühitinә zәrәr
vura bilәn mәhsulların (işlәrin xidmәtlәrin) istehsalına, idxalına, satışına, istifadәsinә vә icrasına yol verilә bilәrmi?
A) yol verilmir
B) yol verilir
C) әhәmiyyәtli sayılmır
D) bәzi hallarda yol verilir
E) razılaşma nәticәsindә yol verilir
607) Sual:Hansı standartlara milli standart deyilir?
A) Standartlaşdırma üzrә milli orqan tәrәfindәn qәbul edilmiş vә geniş istehlakçı dairәlәri üçün açıq olan standartlardır.
B) Standartlaşdırma üzrә yerli orqan tәrәfindәn qәbul edilmiş vә geniş istehlakçı dairәlәri üçün açıq olan standartlardır
C) Standartlaşdırma üzrә milli orqan tәrәfindәn qәbul edilmiş standartlardır
D) Standartlaşdırma üzrә milli orqan tәrәfindәn qәbul edilmiş vә geniş istehlakçı dairәlәri üçün qapalı olan standartlardır.
E) Standartlaşdırma üzrә milli orqan tәrәfindәn qәbul edilmiş vә müәyyәn istehlakçı dairәlәri üçün açıq olan standartlardır.
608) Sual:Müasir dövrdә mәhsul haqqında informasiyanın toplanması,emalı vә tәqdim olunması sahәsindә әn sәmәrәli sistem hansı sistemdir?

A) Mәhsulların kataloqlaşdırılması sistemi
B) Regional sistem
C) Avtomatlaşdırılmış identifikatlaşdırma sistemi
D) Tәsviriistinad sistemi
E) Tәsnifat sistemi
609) Sual:Mәhsulların kataloqlaşdırılmasının elmitexniki әsaslandırılması vә onun prinsiplәrinin praktiki tәtbiqi üzrә işlәr ölkәmizdә neçәnci әsrdәn
aparılmağa başlanmışdır?
A) Keçәn әsrin 70ci illәrinin әvvәllәrindәn
B) Keçәn әsrin 70ci illәrinin ortalarından
C) Keçәn әsrin 80ci illәrinin әvvәllәrindәn
D) Keçәn әsrin 80ci illәrinin ortalarından
E) Keçәn әsrin 90cı illәrinin әvvәllәrindәn
610) Sual:.Bir neçә standart növünü özündә birlәşdirәn sәnәdin işlәnmәsinin ümumi baza әmәk tutumu hansı düsturla hesablanır?
A) Tb.ә = Tb max • Kv
B) Tb.ә = Tb max (1+ 0,1n +0,1m)
C) Tb.ә = Tb max (1+ 0,1 n + 0,1m + 0,1 mn)
D) Tb.ә = Tb • (1+0,1n)
611) Sual:Bir növ standartlar toplusunun işlәnmәsinin baza әmәk tutumu hansı düsturla hesablanır?
A) Tb.ә = Tb max • Kv
B) Tb.ә = Tb max (1+ 0,1m)
C) Tb.ә = Tb (1+0,1n)
D) Tb.ә = Tb max (1+0,1n+0,1)
E) Tb.ә = Tb + n
612) Sual:Müxtәlif növ standartlar toplusunun işlәnmәsinin baza әmәk tutumu hansı düsturla tәyin olunur?
A) Tb.ә= Tb max • Kv
B) Tb.ә = Tb max (1+ 0,1n +0,1m )
C) Tb.ә = Tb (1 + 0,1n )

D) Tb.ә = Tb max (1+0,1n + 0,1m + 0,1mn)
613) Sual:Markaların standartının әsas vәzifәsi nәdir?
A) Markaların sayını lazımi minimuma endirmәkdir.
B) Markaların sayını lazımi miqdarda qaldırmaqdır
C) Markaların sayını tәnzimlәmәkdir.
D) Markaların sayını listehsalçının istәyinә uyğun saya gәtirmәk.
E) Markaların sayınının dәyişilmәsinin qarşısını almaqdır.
614) Sual:Üstün tutulan Renar sıralarından hansı әlavә sıradır?
A) R 5.
B) R10.
C) R 20.
D) R 40.
E) R 80.
615) Sual:Hәndәsi silsilәlәr böyük praktiki әhәmiyyәti olan neçә mühüm xassәlәrә malikdir?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 7
616) Sual:Hansı tarixdә AZS milli sertifikatlaşdırma sistemi yaradılmışdır?
A) 1993
B) 1995
C) 1994
D) 1998
E) 1996
617) Sual:Hansı orqan verilmiş sertifikatların vә uyğunluq nişanlarının lәğv edilmәsi işlәrinә nәzarәt edir?

A) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
B) Azәrdövlәtstandart
C) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
E) Elmi metodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
618) Sual:Mәcburi vә könüllü sertifikatlaşdırma sistemlәrinin yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir?
A) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
B) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
C) Mәhsul vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
D) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin vә kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn
ibarәtdir.
E) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazara çıxmasına şәrait yaradılmasından ibarәtdir.
619) Sual:Mәhsulun düzgün istehsal edilmәsinә inanmaq üçün nәyi bilmәk lazımdır?
A) Hansı şәrtlәrә o uyğun olmalıdır vә hansı yolla bu uyğunluğu tәsdiq etmәk mümkündür.
B) Hansı gigiyenik şәrtlәr bu mal qrupu üçün tәtbiq edilmәlidir.
C) O standartın tәlәblәrinә tam şәkildә cavab verir.
D) Hansı mikrobioloji şәrtlәrә uyğun olmalıdır vә bu uyğunluğu necә tәsdiq etmәk lazımdır.
E) Hansı şәrtlәrә o uyğun olmalıdır ki,standartın tәlәblәrinә cavab versin.
620) Sual: Hansı orqan elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzinin funksiyalarını tәsdiq edir?
A) Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
B) Sertifikatlaşdırma üzrә şura
C) Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
D) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
E) Azәrdövlәtstandart
621) Sual:Hansı sәnәdindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara tәlәblәr vә onların akkreditlәşdirilmәsi göstәrilmişdir?
A) RS00293
B) RS00294

C) RS00394
D) RS00393
E) RS00193
622) Sual:Hansı bәnddә istehsalatın qiymәtlәndirilmısi prosesinin aparılması göstәrilmişdir?
A) Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә
sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
B) Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin
sertifikatlaşdırılması aparılır.
C) Seçilmiş akkredirlәşdirmә sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә
sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
D) Seçilmiş standartlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә
sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
E) Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili,istehsalatın akkreditlәşdirillәşdirilmәsi yaxud keyfiyyәtin idarә
edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır.
623) Sual:Milli sertifikatlaşdırma sisteminin sınaq laboratoriyalarına tәlәblәri hansı bәnddә qeyd edilib?
A) RS00493
B) RS00192
C) RS00193
D) RS00492
E) RS00293
624) Sual:Ardıcıl formada sertifikatlaşma prosesinin mәrhәlәlәri hansı variantda düzgün qeyd edilmişdir?
A) sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun
qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti
B) sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә
uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti
C) sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun
qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi
D) sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi; sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun
qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi

E) sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin
tәhlili;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti
625) Sual:Bu tәriflәrdәn hansı könüllü sertifikatlaşdırılmaya mәxsusdur?
A) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә könüllülük әsasında verilәn sertifikatlaşdırmadır.
B) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
C) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә mәcburi şәkildә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
D) Istehsalçının hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü olmadan könüllülük әsasında verilәn sertifikatlaşdırmadır.
E) Istehsalçının,mәhsulun istehlakçısının,hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә lazım gәlәrsә verilәn sertifikatlaşdırmadır.
626) Sual:Yoxlama proqramının işlәrindә hansı tәşkilatla razılaşdırılır?
A) Yoxlanılan tәşkilat
B) Yoxlama üzrә komissiya
C) Sertifikatlaşdırma üzrә yoxlama tәşkilatı
D) Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
E) Yoxlama tәşkilatı
627) Sual:Könüllü sertifikatlaşdırma sisteminin yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir?
A) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
B) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
C) Mәhsul vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
D) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin vә kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn
ibarәtdir.
E) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazara çıxmasına şәrait yaradılmasından ibarәtdir.
628) Sual: Uyğunluq sertifikatı mәvhumunda qeyd olunan dәyişikliklәr hansılardır?
A) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
B) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat dövlәt nәzarәti altında
aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir
C) sertifikatlaşdırma indi hәr üç tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.

D) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi yalnız müvafiq çәrçivә daxilindә aparılır.
E) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin vә Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә
әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
629) Sual:Hansı mәqsәdlә mәcburi vә könüllü sertifikatlaşdırma sistemlәri yaradılır?
A) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
B) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
C) Mәhsul vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
D) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin vә kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn
ibarәtdir.
E) Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazara çıxmasına şәrait yaradılmasından ibarәtdir.
630) Sual: Malın, işin vә ya xidmәtin qüsurları nәticәsindә әmlaka zәrәr vurulan hallarda bu qayda yalnız hansı şәrtlә tәtbiq edilir
A) keyfiyyәtsiz mәhsul digәr әmlaka zәrәr vurmuş vә hәmin digәr әmlak öz tәyinatına görә әsasәn istehlak mәqsәdi üçün istifadә edilmiş olsun.
B) istehsalçı (icraçı) tam hәcmdә ödәmәlidir
C) ziyan günahkar tәrәfindәn ödәnilmәlidir
D) mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn edilir.
E) әldә edilmәsi şәrtlәri
631) Sual: Zәmanәt müddәti işin (xidmәtin) istehlakçı tәrәfindәn qәbul olunduğu gündәn, istehlakçının tәqsiri üzündәn vaxtında qәbul olunmadıqda
nә baş verir
A) işin (xidmәtin) icrası üçün müqavilәdә müәyyәn edilmiş müddәtdәn hesablanır.
B) buna görә mәhsuliyyәt daşıyir
C) zәdәlәnmәsinә gәtirib çıxara bilәn xüsusi xassәlәri barәdә istehlakçını xәbәrdar etmәlidir
D) dәyәrini istehlakçı müqavilә bağlanarkәn müәyyәnlәşdirir.
E) subut edir
632) Sual: Azәrbaycan Respublikası әrazisindә istehlakçılar aşağıdakı hansı hüquqlara malikdir
A) istehlak etdiklәri malların (işlәrin, xidmәtlәrin) lazımi keyfiyyәtdә olmasına;
B) sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş

sәnәd;
C) maldan (işin, xidmәtin nәticәlәrindәn) istifadә edilmәsinin, onun saxlanmasının
D) prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn
E) sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn
633) Sual: Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq müqavilәlәrindә müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar bu Qanunda nәzәrdә tutulanlardan fәrqli olarsa
hansı müqavilәlәrin qaydaları tәtbiq edilir.
A) beynәlxalq
B) huquqi
C) TNS
D) istehlakçıların huquqları
E) zәmanәt müddәti
634) Sual:Verilәn bәndlәrdәn hansı sınaq metodlarına qoyulan tәlәblәrdir?
A) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
B) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә
bilmәlidir.
C) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәt әrzindә münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
D) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanmayan,müqayisә edilә bilәn formada verilmәli vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә
yetirilә bilmәlidir.
E) Obyektiv,dәqiq,tәkrarlanan,müqayisә edilmәyәn vә qәbul edilәn müddәtdә vә ondan sonra münasib xәrclәrlә yerinә yetirilә bilmәlidir.
635) Sual:Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәr hansı bәnddә qeyd olunmuşdur?
A) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәhlilindәn asılıdır.
B) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәsdiqindәn asılıdır.
C) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
kәmiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәhlilindәn asılıdır.
D) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi müәssisә tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş
keyfiyyәt sistemi haqqındakı faktların tәsdiqindәn asılıdır.
E) Tәşkilatın hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi dövlәt tәrәfindәn sifarişlә birlikdә sertifikatlaşdırmaya göndәrilmiş sәnәdlәrdә göstәrilmiş

keyfiyyәt sistemi haqqındakı informasiyanın tәhlilindәn asılıdır.
636) Sual:1982ci ildә verilmiş tәrifdәn fәrqli olaraq Uyğunluq sertifikatı mәvhumuna bir neçә ciddi dәyişiklәr.Bunlar hansılardır?
A) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
B) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat dövlәt nәzarәti altında
aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
C) sertifikatlaşdırma indi hәr üç tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
D) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq
sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi yalnız müvafiq çәrçivә daxilindә aparılır.
E) sertifikatlaşdırma indi üçüncü tәrәfin vә Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın bilavasitә iştrak ilә bağlıdır;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üzrә
әmәliyyat lazımi tәrzdә aparılır;uyğunluq sertifikatlaşdırmasının aparılma sahәsi xeyli genişlәnir.
637) Sual:Keyfiyyәt sistemlәrinin serifikatlaşdırılması ilә mәşğul olan orqanlar üçün kriterlәr hansı standartlarda göstәrilmişdir?
A) EN 45012
B) EN 45011
C) EN 45015
D) EN 42012
E) EN 42015
638) Sual:Texniki şәrtlәrin hansı bölmәsindә standartlar proqressiv istehsal texnologiyasını tәtbiq etmәk vә buraxılan mәhsulun yüksәk keyfiyyәt
sәviyyәsini tәmin etmәk mәqsәdilә yaradılır?
A) Tipli texnoloji proseslәrin standartları
B) Sınaq metodların standartı
C) Qәbul qaydaları
D) Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları
E) Çeşidlәrin standartları
639) Sual:MST nәyi müәyyәn edir?
A) Serifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә tәlәblәri müәyyәnlәşdirir.
B) Serifikatlaşdırma üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә qoyulan tәlәblәri tәsdiq edir.

C) Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda müәyyәnlәşdirilәn metod vә proseslәrә tәlәblәri әks etdirir.
D) Sınaq laboratoriyalarında araşdırılan proseslәrә qoyulan tәlәblәri müәyyәnlәşdirir.
E) Standartlaşdırma üzrә orqanda tәtbiq edilәn metod vә proseslәrә qoyulan tәlәblәri tәsdiq edir.
640) Sual:Bunlardan hansı keyfiyyәt sistemlәrinin müәssәdә fәaliyyәtini tәmin edәn elementlәr sırasına aid deyil?
A) Keyfiyyәt sisteminin elementlәri vә onların sertifikatlaşdırma sistemindә tәsdiq olunması
B) Keyfiyyәt sisteminin maliyyә aspektlәri
C) Marketing çәrçivәsindә keyfiyyәt
D) Proseslәrin keyfiyyәti vә idarә olunması
E) Idenfikatlaşdırma
641) Sual:Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik nece xarakter daşıyan sәnәddir?
A) Mәcburi
B) Könüllü
C) Heç bir xarakter daşımır
D) Spesifik
E) İstәnilәn
642) Sual:Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinә hansı әlavәlәr nәzәrdә tutulmurdu?
A) Hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
B) Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sahәsindә әsas işçi tәlimatlarının siyahısı
C) Keyfiyyәt üzrә mәsul şәxsin professional tәrcumeyi halı
D) Sınaq protokolunun vә nümunәlәrin seçilib götürülmәsi
E) Laboratoriyada saxlanılan kimyәvi reaktivlәrin uçotu protokolunun nümunәlәri
643) Sual:Hansı dәyişikliklәr keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinә diqqәtә alınmırdı?
A) Sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivlәşdirilmәsi, yenilәşdirilmәsi
B) Sınaq protokolunun vә nümunәlәrin seçilib götürülmәsi
C) Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sahәsindә әsas işçi tәlimatlarının siyahısı
D) Laboratoriyada saxlanılan kimyәvi reaktivlәrin uçotu protokolunun nümunәlәri
E) Keyfiyyәt üzrә mәsul şәxsin professional tәrcumeyi halı

644) Sual:Hansı әlavәlәr keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdindә qeydә götürülmür?
A) Sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
B) Sınaq protokolunun vә nümunәlәrin seçilib götürülmәsi
C) Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sahәsindә әsas işçi tәlimatlarının siyahısı
D) Laboratoriyada saxlanılan kimyәvi reaktivlәrin uçotu protokolunun nümunәlәri
E) Keyfiyyәt üzrә mәsul şәxsin professional tәrcumeyi halı
645) Sual:Yeyinti mәhsullarının mәmulatlarının analtik sınaqlarını vә s. aparan laboratoriyası nәcәnci ildә akkreditlәşdirilib?
A) 1994 vә 1995
B) 19921993
C) 19931994
D) 1993
E) 1992
646) Sual:Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinә hansı әlavәlәr nәzәrdә tutulurdu?
A) Sınaq protokolunun vә nümunәlәrin seçilib götürülmәsi
B) sınaq protokolların uçotu, qeydiyyatı, arxivlәşdirilmәsi, yenilәşdirilmәsi
C) hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları
D) laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
E) sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
647) Sual: Laboratoriyanın strukturu sxem şәkilindә necә göstәrilir? 1.Laboratoriyanın tәşkili 2.rәhbәrliyin tәrkibi 3.vәzifә bölgüsü
A) 1,2,3
B) 1,3,2
C) 3,2,1
D) 2,3,1
E) 3,1,2
648) Sual:Keyfiyyәtin tәmin edilmә sistemi hansi mәqsәdlә realizә olunmur?
A) sınaqlar üzrә xidmәtin yüksәk keyfiyyәtinә nail olmaq yolu ilә müştәrilәrin tәlәblәrinin tam ödәnilmәmәsi

B) sınaqlar üzrә xidmәtin yüksәk keyfiyyәtinә nail olmaq yolu ilә müştәrilәrin tәlәblәrinin tam ödәnilmәsi
C) işdә uyğunsuzluqlara yol verilmәmәsi vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin azalması
D) işdә uyğunsuzluqlara yol verilmәmәsi
E) xidmәtlәrin qiymәtlәrinin azalması
649) Sual:Keyfiyyәtin tәmin edilmә sistemi mәqsәdi...
A) sınaqlar üzrә xidmәtin yüksәk keyfiyyәtinә nail olmaq yolu ilә müştәrilәrin tәlәblәrinin tam ödәnilmәsi
B) sınaqlar üzrә xidmәtin yüksәk keyfiyyәtinә nail olmaq yolu ilә müştәrilәrin tәlәblәrinin tam ödәnilmәmәsi
C) sәriştәsiz personalın olması
D) işdә uyğunsuzluqlara yol verilmәsi
E) xidmәtlәrin qiymәtlәrinin artması
650) Sual:Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin strukturuna vә formatına qoyulan tәlәblәr?
A) tәlәblәr mövcud deyil,lakin tәşkilatın mәqsәdini,imkanlarını dәqiq vә tam әks etdirmәlidir.
B) akkreditlәşdirmә tәlәblәrinin yerinә yetirilmәlidir
C) keyfiyyәt sitemi elementlәrinin müddәalarının realizә edilmә mexanizmi şәrh edilmәlidir
D) keyfiyyәt sahәsindә siyasәti
E) sertifikatlaşdırma sahәsindә tәklif olunan xidmәtlәri şәrh olunmalıdır
651) Sual:Keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrini 1ci sәviyyәndә olan işçi tәlimatlarına aşağıdakılar aiddir. 1.ölçmәlәrin vә sınaqların metodikaları
2.sertifikatlaşdırmaya sifariş sәnәdlәri 3.formulyarlar 4.daxili auditlәrin proqramları vә metodikaları 5.sınaq avadanlıqlarının texniki qulluqları vә
tәmiri üzrә tәlimatları
A) hamısı
B) 4,5
C) 1,2,4
D) 3,4,5
E) 1,2,3
652) Sual:Mәhsulun tәhlükәsizliyi onun bütün xidmәt müddәti әrzindә saxlanılmalıdırsa,o zaman hansı tәlәblәr әsas götürülür?
A) Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә,texniki qulluqlarına,tәmirinә vә utilәşdirmәsinә
B) Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına

C) Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,texniki qulluqlarına,tәmirinә vә utilәşdirmәsinә
D) Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә,texniki qulluqlarına,tәmirinә
E) Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә vә texniki tәyinatına
653) Sual:Ekspertauditor adlı şәxsin әsas vәzifәsi nәdir?
A) Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә hüquq almış şәxsdir.
B) Sertifikatlaşdırma sahәsindә yalnız bir növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә hüquq almış şәxsdir.
C) Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş şәxsdir.
D) Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün lazım olan şәxsdir.
E) Sertifikatlaşdırma vә digәr sahәlәrdә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә hüquq almış şәxsdir
654) Sual:.Neçәnci ildә EANAzәrbaycan Assosiasiyası EANİnternational Beynәlxalq tәşkilatına qәbul edilmişdir?
A) 1999cu ilin may ayında
B) 1998ci ilin may ayında
C) 1999cu ilin iyun ayında
D) 1998ci ilin iyun ayında
E) 1999cu ilin aprel ayında
655) Sual:Texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq edәn bir qrup regional(hövzә) dövlәtlәrin qәbul vә istifadә etdiklәri standartlar,norma,qayda vә tövsiyyәlәr
hansı standarta aiddir?
A) Regiona(hövzә) standartlar
B) Beynәlxalq standartlar
C) Dövlәtlәrarası standartlar
D) Texniki standartlar
E) Milli standartlar
656) Sual: AZS 1.596 göstәricisi üzrә standartlaşmada nәlәr hәyata keçirilir?
A) qaydaların tәrtibi mәzmunu, sәthi vә rәsmlәşdirilmәsi
B) qaydalarını tәtbiqi
C) qaydaların mәzmunu
D) qaydaların şәrti

E) qaydaların rәsmlәşdirilmәsi
657) Sual: Standartlaşma üzrә qaydalarının tәrtibi, mәzmunu, şәrti, tәsniflәşdirilmәsi hansı göstәrici uüzrә hәyata keçirilir?
A) AZS 1.596
B) AZS 1.496
C) AZS 1.696
D) AZS 1.396
E) AZS 1.296
658) Sual:Texniki şәrtlәr nәdir?
A) kompleks tәlәblәri müәyyәn edәn normativtexniki sәnәddir
B) standarta aiddiyatı olmayan sәnәddir
C) heç bir mәnası olmayan bir sәnәddir
D) әrzaq mallarına verilәn sәnәddir
E) tәk bir göstәriciyә verilәn sәnәddir
659) Sual:Regional standartlaşmaya hansı komitәlәr aiddir?
A) AİB, KOPANT
B) QOST
C) AZS
D) AİK
E) FAO
660) Sual:Avropada hansı tәşkilat beynәlxalq standartlaşma ilә mәşğul olur?
A) AİK
B) KOPANT
C) AZS
D) FAO
E) ÜST
661) Sual:BMTnin әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatı qısa şәkildә necә yazılır?

A) FAO
B) DBS
C) KTS
D) AİK
E) ASS
662) Sual: Standartlaşma üzrә qaydaların rәsmilәşdirilmәsi hansı sistem üzrә hәyata keçirilir?
A) AZӘ 1.596
B) AZS 1.596
C) AZS 1.496
D) AZS 1.396
E) AZS 1.296
663) Sual:ALS (avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә sistemi) strukturca neçә yarımsistemdәn ibarәtdir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
664) Sual:İşlәnmә mәrhәlәsindәn asılı olaraq konstruktor sәnәdlәri neçә yerә bölünür?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
665) Sual:KSVS standartları neçә tәsnifat qrupuna bölünmüşdür?
A) 10
B) 8
C) 9

D) 7
E) 5
666) Sual:Konkret mәhsul haqqında mәlumat almağa imkan verәn,vahid rekvizitlәr yığımını özündә birlәşdirәn maşın emalı istiqamәtli sәnәd
hansıdır?
A) Mәhsulun kataloq vәrәqi
B) Rәqәmli işarәlәr sәnәdi
C) Unikal adlar sәnәdi
D) Şәrti işarәlәr sәnәdi
E) Tәsviriistinad sәnәdi
667) Sual:Maşınların keyfiyyәtini tәyin edәn parametrlәrә nә deyilir?
A) әsas parametrlәr
B) әlavә parametrlәr
C) xüsusi parametrlәr
D) ümumi parametrlәr
E) funksional parametrlәr
668) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma haqqında qanunu neçәnci ildә qәbul olunmuşdur?
A) 16 aprel 1996cı il
B) 18 aprel 1996cı il
C) 16 oktyabr 1996cı il
D) 18 oktyabr 1996cı il
E) 16 noyabr 1998ci il
669) Sual:Respublikamızda standartlaşma üzrә işlәri idarә etmәk üçün hansı agentlik fәaliyyәt göstәrir?
A) AzәrDövlәtstandart
B) İSO
C) QOST
D) UOT
E) SAKO

670) Sual:Standarta әmәl olunmadıqda nә ilә mühakimә olunur?
A) qanun mәcәllәsi
B) gömrük orqanı
C) standartlaşdırma politiki
D) heç biri
E) hamısı
671) Sual:ölçmә vasitәlәrinin tipinin tәsdiqi haqqında sertifikatın forması vә qüvvәdә olma müddәti hansı nazirlik tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir?
A) Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
B) Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi tәrәfindәn
C) Azәrbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi tәrәfindәn
D) Azәrbaycan Respublikasının Әmәk vә Әhalnin sosial inkişaf nazirliyi tәrәfindәn
E) Dövlәt reyestr tәşkilatı tәrәfindәn
672) Sual:İlk dәfә Standartlaşma üzrә beynәlxalq tәşkilat (İSO) harada nә vaxt yaradıldı?
A) 1946cı ildә Londonda
B) 1950cı ildә İtaliyada
C) 1965cı ildә İspaniyada
D) 1950ci ildә Yaponiyada
E) 1939cu ildә SSRİdә
673) Sual:Standartlaşma üzrә koordinasiya komitәsi nә vaxt harada yaradıldı?
A) 1943cü ildә Birlәşmiş Millәtlәr tәşkilatında
B) 1936cı ildә Fransada
C) 1960cı ildә Dünya ticarәt mәrkәzindә
D) 1927ci ildә Almaniyada
E) 1949cu ildә ABŞda
674) Sual: Dövlәt standartları hansı mәhsullar üçün işlәnib hazırlanır?
A) kütlәvi tәkrar istehsal vә istifadә perspektivinә malik olan mәhsullar üçün

B) müvәqqәti istehsal olunan
C) bütün növ mәhsullar üçün
D) yalnız strateji әhәmiyyәtli mәhsullar üçün
E) elm tutumlu mәhsullar üçün
675) Sual: Standartlaşdırma haqqında qanunvericiliyin icrası zamanı yaranan mübahisәlәrә hansı qayda baxılır?
A) mәhkәmә qaydasında baxılır
B) arbitraj qaydasında baxılır
C) kollegiya sәviyyәsindә baxılır
D) nümuyәndәlәrin iştirakı ilә
E) әhәmiyyәtli sayılmır
676) Sual:Standartın hansı bölmәsi mәhsulun müxtәlif modifikasiyasına tәlәblәri göstәrir?
A) Tәtbiq olunma sahәsi
B) Qәbul qaydaları
C) Texniki tәlәblәr
D) Tәhlükәsizlik tәlәblәri
E) Daşınma,qablaşdırma bölmәsi
677) Sual:Serifikatlaşdırma üzrә orqanın neçә tәşkilati struktura malikdir?
A) 8
B) 5
C) 4
D) 7
E) 6
678) Sual:Standartın şәrhinә qoyulan tәlәblәr hansı formada verilir? 1. mәtn 2. riyazi formada 3. cәdvәl 4. nәqli mәtn 5. qrafik material
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 1,3,4
D) 2,3,5

E) 1,2,4
679) Sual:.Patent fondunun milli vә xarici ixtiraların tәsviri ilә sәnәdlәrlә vә sәnaye mülkiyyәtinin digәr sahәlәrinә aid әdәbiyyatla
komplektlәşdirilmәsi üzrә tәşkilati kömәkliklәrin tәşkili Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә
aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
680) Sual: Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi ilә әlaqәdar mәlumat tәminatı vә nәşriyyat işlәri,mәlumat mәnbәlәrini idarәetmә vә onun tәşkilati
texniki tәminatı sisteminin işlәri Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
681) Sual:Fәaliyyәt sahәlәrinin bölmәlәri düzgün qeyd edilәn variant hansıdır?
A) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
B) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin
verilmәsi
C) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız hüquqi şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
D) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı vә dövlәt ekspertizasının
aparılması
E) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
682) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәrә aid edilәn bölmә hansı

bәnddә düzgün qeyd edilmişdir?
A) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
B) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin
verilmәsi
C) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız hüquqi şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
D) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı vә dövlәt ekspertizasının
aparılması
E) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
683) Sual:Uyğun beynәlxalq tәşkilatlarda Azәrbaycan Respublikasının tәmsil edilmәsi, Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq müqavilә vә
sazişlәrdәn irәli gәlәn öhdәliklәrinin hәllinә yönәlmiş tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt
komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
684) Sual:Azәrbaycan Respublikasın sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi sahәsindә dövlәt siyasәti hansı orqan üzrә hәyata keçirilir?
A) Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
B) Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
C) Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
D) Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
E) Dövlәt reyistr komitәsi
685) Sual:Patent şöbәsinin fәaliyyәtindә Ümumdünya әqli Mülkiyyәt tәşkilatının standartlarından istifadәnin tәmin edilmәsi,hüquqi vә fiziki
şәxslәrә metodik kömәyin,patentmәlumat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı
xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr

B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
686) Sual:İxtiraçılıq vә yaradıcılıq aktivliyinin stimullaşdırılmasına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksinin hazırlanması,sәnaye mülkiyyәti
obyektlәrinin kommersiyalaşdırılması ilә bağlı metodik tövsüyyәlәrin işlәnmәsi Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt
komitәsinin hansı xidmәtinә aiddir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
687) Sual:Bunlardan hansı Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәrә aid
edilәn bölmә lәrin düzgün tәsviridir?
A) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
B) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin
verilmәsi
C) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız hüquqi şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
D) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı vә dövlәt ekspertizasının
aparılması
E) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
688) Sual:Aşağıdakılardan hansında Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin fәaliyyәt sahәlәrinin bölmәlәri düzgün
qeyd edilib?
A) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
B) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin
verilmәsi

C) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız hüquqi şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
D) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici,hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı vә dövlәt ekspertizasının
aparılması
E) Sәnayә mülkiyyәti obyektlәri barәsindә yerli vә xarici vә yalnız fiziki şәxslәrdәn iddia sәnәdlәrinin qәbulu,qeydiyyatı,dövlәt ekspertizasının
aparılması vә müvafiq mühafizә sәnәdlәrinin verilmәsi
689) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi ilә әlaqәdar
mәlumat tәminatı vә nәşriyyat işlәri,mәlumat mәnbәlәrini idarәetmә vә onun tәşkilatitexniki tәminatı sisteminin işlәri göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
690) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә patent fondunun milli vә xarici ixtiraların
tәsviri ilә sәnәdlәrlә vә sәnaye mülkiyyәtinin digәr sahәlәrinә aid әdәbiyyatla komplektlәşdirilmәsi üzrә tәşkilati kömәkliklәrin tәşkili göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
691) Sual: Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә uyğun beynәlxalq tәşkilatlarda Azәrbaycan
Respublikasının tәmsil edilmәsi, Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq müqavilә vә sazişlәrdәn irәli gәlәn öhdәliklәrinin hәllinә yönәlmiş
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr

692) Sual:Bu orqanlardan hansı Azәrbaycan Respublikasın sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi sahәsindә dövlәt siyasәti hәyata
keçirilir?
A) Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
B) Standartlaşdırma,Akkreditasiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
C) Akkreditasiya,Metrologiya üzrә dövlәt komitәsi
D) Sertifikatlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsi
E) Dövlәt reyistr komitәsi
693) Sual:Sadalanan xidmәtlәrdәn hansında sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi ilә әlaqәdar mәlumat tәminatı vә nәşriyyat işlәri,mәlumat mәnbәlәrini
idarәetmә vә onun tәşkilatitexniki tәminatı sisteminin işlәri göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
694) Sual:Parametrlәrin standartları nәyi müәyyәnlәşdirir?
A) Mәmulatların әsas istismar xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirir.
B) Mәmulatların әsas keyfiyyәt xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirir.
C) Mәmulatların әsas istismar xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü standarlarını müәyyәnlәşdirir.
D) Mәmulatların әsas istismar xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sәviyyәlәrini müәyyәnlәşdirir.
E) Mәmulatların әsas istismar funksiyalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını müәyyәnlәşdirir.
695) Sual:Standartın tәtbiq olunma sahәsi bölmәsindә hansı tәlәblәr әsas götürülür?
A) Mәhsulun mәcburi sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә әtraf mühitinin mühazifәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
tәlәblәr göstәrilir
B) Mәhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә әtraf mühitinin mühazifәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
tәlәblәr göstәrilir
C) Mәhsulun könüllülük sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә әtraf mühitinin mühazifәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
tәlәblәr göstәrilir.
D) Mәhsulun mәcburi sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә әtraf mühitinin mühazifәsinә aid faktlar göstәrilir.

E) Mәhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә insan sağlamlığının mühazifәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
tәlәblәr göstәrilir.
696) Sual:Nümunәlәrin seçilmәsinin sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi hansı halda mümkündür?
A) Sınaq iki vә daha çox sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda
B) Sınaq nәticә vermәdikdә
C) Dövlәt әhәmiyyәtli mallardan nümunәlәrin seçilmәsindә
D) Nümunә әn çox iki sınaq laboratoriyalarında keçirildiyi halda
E) Akkreditlәşdirilmiş tәşkilatlara mәxsus mallardan nümunәlәrin seçilmәsindә
697) Sual: İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanun varmı?
A) 1995ci ilin sentyabrından bu qanın imzalanmışdır
B) 1998ci il yanvarın birindәn imzalanmışdır
C) belә bir qanun Azәrbaycan Respublikasında yoxdur
D) belә bir qanun hazırda işlәnib hazırlanır
E) belә bir qanun әhәmiyyәtsizdir
698) Sual:Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә Patent şöbәsinin fәaliyyәtindә Ümumdünya әqli
Mülkiyyәt tәşkilatının standartlarından istifadәnin tәmin edilmәsi,hüquqi vә fiziki şәxslәrә metodik kömәyin,patentmәlumat xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
699) Sual: Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı xidmәtindә ixtiraçılıq vә yaradıcılıq aktivliyinin
stimullaşdırılmasına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksinin hazırlanması,sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin kommersiyalaşdırılması ilә bağlı metodik
tövsüyyәlәrin işlәnmәsi göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr

C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr
700) Sual:Sadalanan xidmәtlәrdәn hansında Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin patent fondunun milli vә xarici
ixtiraların tәsviri ilә sәnәdlәrlә vә sәnaye mülkiyyәtinin digәr sahәlәrinә aid әdәbiyyatla komplektlәşdirilmәsi üzrә tәşkilati kömәkliklәrin tәşkili
göstәrilmişdir?
A) fәaliyyәt sahәlәri vә göstәrilәn xidmәtlәr
B) Sәnaye sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
C) Dövlәt qeydiyyat sahәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
D) Sahә qeydiyyat şöbәsi vә göstәrilәn xidmәtlәr
E) Standartlaşdırma üzrә göstәrilәn xidmәtlәr

