2820Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2820Y İstehlak mallarının standartlaşdırılması vә sertifikasiyası
1 Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

düzgün cavab yoxdur
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
Texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri
Standartlar
Standartlaşdırma üzrә qaydalar

2 Әtraf mühitin mühafizәsi:

•

mәhsulların qoyulmuş tәlәblәrin uyğynluğunun әtraf mühitdәn mühafizәsidir;
düzgün cavab yoxdur
mәhsullara, proseslәrә vә ya xidmәtlәrә mәnfi tәsirdәn әtraf mühitin mühafizәsidir;
Mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun sübutu;
mәhsulların, proseslәrin vә ya xidmәtlәrin mәnfi tәsirindәn әtraf mühitin mühafizәsidir.

3 Sertifikatlaşdırma üzrә akkreditlәşdirilmiş orqanların, sınaq laбoratoriyalarının fәaliyyәtinә, hәmçinin
sertifikatlaşdırılmış mәhsula vә onun istehsal vәziyyәtinә nәzarәt necә adlanır?

•

vizual nәzarәt
müfәttiş nәzarәti;
dövlәt nәzarәti;
kimyәvi nәzarәt;
orqanoleпtiki nәzarәt;

4 Azәrbaycan Respublikasında Milli sertifikatlaşdırma sisteminin rәsmi dili hansıdır?

•

azәrbaycan dili;
ingilis dili;
rus dili;
alman dili;
fransız dili.

5 AZS milli sertifikatlaşdırma sistemi yaradılmışdır:

•

1990;
1994;
1996.
1993;
1992;

6 Tәhlükәsizlik:

•

mәhsulun qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun üçüncü tәrәf vasitәsilә sübutudur;
Istehsalın keyfiyyәt sisteminin olmamasıdır.
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmamasıdır
zay mәhsulun olmamasıdır;
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmasıdır;

7 Akkreditlәşdirilmiş laboratoriya:
mәhsulun istehsalında sınaq növlәrinin aparan sınaq laboratoriyalarıdır;
keyfiyyәt sisteminin olmasını yoxlayan sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır
konkret mәhsul növlәrinin sınağını vә ya konkret sınaq növlәrini aparan sınaq laboratoriyalarıdır;

•

sınaq aparılan laboratoriyalardır;
konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә
tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır;

8 Akkreditlәşdirmә:

•

istehlak üzrә hәr hansı bir fәalliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır;
istehsal üzrә hәr hansı bir fәalliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır;
bir fәalliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır.
xidmәt sahәsindә fәalliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır;
sertifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәalliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınmasıdır;

9 Sertifikatlaşdırma sisteminin üzvü:

•

verilmiş sistemin qaydalarına uyğun fәalliyyәt göstәrәn akkreditlәşdirilmiş şәxsdir;
verilmiş sistemin qaydalarına uyğun fәalliyyәt göstәrәn vә sistemin idarә olunmasında iştirak etmәk imkanına
malik olan akkredilmiş şәxsdir;
verilmiş sistemin qaydalarına uyğun fәalliyyәt göstәrәn vә standartlaşdırmada iştirak edәn şәxsdir.
sistemin idarә olunmasında iştirak etmәk imkanına malik olan akkredilmiş şәxsdir;
verilmiş sistemin qaydalarına uyğun fәalliyyәt göstәrәn şәxsdir;

10 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan:

•

Istehsalın keyfiyyәt sistemini aparan orqandır.
mәhsulun qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun sübutudur;
uyğunluq sertifikatlaşdırmasını aparan orqandır;
mәhsulun standartlaşdırılmasını aparan orqandır;
xidmәtin standartlaşdırılmasını aparan orqandır;

11 Oxşar mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemi:

•

eyni mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemidir.
eyni konkret standartlar tәtbiq edilәn mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemidir;
eyni konkret standartlar, qaydalar vә üsullar tәtbiq edilәn mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemidir.
eyni konkret üsullar tәtbiq edilәn mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemidir;
eyni konkret qaydalar tәtbiq edilәn mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemidir;

12 Uyğunluq haqqında mәlumat termini belә izah olunur:

•

mәhsulun standartlaşdırılmasıdır;
mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun üçüncü tәrәf vasitәsilә sübutu;
mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun sübutudur;
mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrlә istehsalıdır;
tәdarükçünün tam mәsuliyyәti ilә mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğun olması haqqında
verilmiş mәlumatdır.

13 Mәcburi sertifikatlaşdırma termini belә izah olunur:

•

mәhsulun(xidmәt) normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğunluğunun tәsdiqi;
mәhsulun normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunun tәsdiqi;
xidmәtin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun sübutu.
mәhsulların inzibati yolla mәcburi sertifikatlaşdırılması;
mәhsulun qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun sübutu;

14 Uyğunluğun sertifikatlaşdırılması termini belә izah olunur:

•

Mәhsulun standartlaşdırılması;
Istehsalın keyfiyyәt sisteminin olması.
Mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun üçüncü tәrәf vasitәsilә sübutu;
Mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun sübutu;

Mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrlә istehsalı;

15 ISO/BEK2 sәnәdinә görә sertifikatlaşdırma:

•

mәmulatın vә ya xidmәtin müәyyәn standartlara vә ya digәr normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun sertifikat vә ya
uyğunluq nişanı vasitәsilә tәsdiqidir;
xidmәtin normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun tәsdiqidir;
uyğunluq nişanı vasitәsilә tәsdiqidir;
mәmulatın müәyyәn standartlara tәsdiqidir;
yararlıdır.

16 Sertifikatlaşdırma termini SERTİKO tәrәfindәn neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1990.
1982;
1978;
1972;
1985;

17 Sertifikatlaşdırma latın dilindәn necә tәrcümә olunur?

•

yaxşıdır.
yararlıdır;
ehtibarlıdır;
düzgündür;
düzgün edilmişdir;

18 Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Cizgilәr
İstehsal texnoloji sәnәdlәr
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
Standartlaşdırma üzrә qaydalar
Texniki xәritәlәr

19 40. Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Cizgilәr
İstehsal texnoloji sәnәdlәr
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
Texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri
Texniki xәritәlәr

20 Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

İstehsal texnoloji sәnәdlәr
Texniki reqlamentlәr
Cizgilәr
Texniki xәritәlәr
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr

21 38. Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Cizgilәr
İstehsal texnoloji sәnәdlәr
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
Standartlar
Texniki xәritәlәr

22 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aiddir?

•

Mәhsulun istifadәyә yararlılığını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun işlәnilmәsini xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Hökumәtin xüsusi nәzarәt orqanlarının texniki normaları vә qaydaları
Mәhsulun konstruksiyalaşdırılmasını xarakterizә edәn sәnәdlәr

23 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aiddir?

•

Mәhsulun konstruksiyalaşdırılmasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun işlәnilmәsini xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Ölkә Prezidentinin texniki xarakterli tәlәblәri özündә әks etdirәn fәrmanları vә Hökumәt qәrarları
Mәhsulun istifadәyә yararlılığını xarakterizә edәn sәnәdlәr

24 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aiddir?

•

Mәhsulun istifadәyә yararlılığını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun işlәnilmәsini xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәcburi standartlar
Mәhsulun konstruksiyalaşdırılmasını xarakterizә edәn sәnәdlәr

25 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aiddir?

•

Mәhsulun istifadәyә yararlılığını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun konstruksiyalaşdırılmasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Mәhsulun işlәnilmәsini xarakterizә edәn sәnәdlәr
Ölkәnin texniki qanunvericiliyiMәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr

26 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Mәhsulun imtinasızlığına tәlәblәr
Mәhsulun tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Mәhsulun uzunömürlülüyünә tәlәblәr
Mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
Mәhsulun etibarlılığına tәlәblәr

27 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Mәhsulun uzunömürlülüyünә tәlәblәr
Mәhsulun imtinasızlığına tәlәblәr
Mәhsulun etibarlılığına tәlәblәr
Mәhsulun tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Keyfiyyәt sәviyyәsinin әsas göstәricilәrinә tәlәblәr

28 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Mәhsulun imtinasızlığına tәlәblәr
Mәhsulun tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Mәhsulun uzunömürlülüyünә tәlәblәr
Şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
Mәhsulun etibarlılığına tәlәblәr

29 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
Mәhsulun imtinasızlığına tәlәblәr
Mәhsulun tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Mәhsulun uzunömürlülüyünә tәlәblәr

•

•

Terminlәr vә tәriflәr
Mәhsulun etibarlılığına tәlәblәr

30 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aiddir?

•

Keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk
Istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk
İstehlakçıların mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam informasiyaya malik
olmalarını tәmin etmәk
Satışı tәşkil etmәk

31 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aiddir?

•

keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk
Bütün növ resursların qәnaәtini tәmin etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk
Istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
Satışı tәşkil etmәk

32 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aiddir?

•

Keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk
Istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk
Ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin etmәk
Satışı tәşkil etmәk

33 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aiddir?

•

Keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk
Istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyini tәmin
etmәk
Satışı tәşkil etmәk

34 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aiddir?

•

standartlaşdırma üzrә qaydalar
texniki reqlamentlәr
standartlar
texniki şәrtlәr
texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri

35 Standartın tәsir dairәsi necә tәyin edilir?

•

Texniki şәrtlәrin standartını işlәyib hazırlayan tәşkilatın statusu ilә
Verilmiş kateqoriyalı standartı qәbul etmiş (tәsdiq etmiş) orqanın statusu vә sәriştәliliyi ilә
Standartı işlәyib hazırlayan tәşkilatın tәşәbbüsü ilә
Nazirliklәrin standartlaşdırma üzrә baza tәşkilatları tәrәfindәn
Texniki reqlamentlәr
Dövlәt standartlarını qәbul etmiş tәşkilatın tәşәbbüsü ilә

36 Texniki şәrtlәr nә vaxt razılaşdırılmış hesab edilir?

•

Tәcrübi partiyanın istehsalı zamanı
Tәcrübi partiyanın vә ya tәcrübi nümunәnin qәbul aktı imzalandığı zaman
Tәcrübi nümunәlәrin sınağı zamanı
Texniki şәrtlәr mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlandıqdan sonra

Tәcrübi nümunәlәrin layihәlәndirildiyi zaman

37 Texniki şәrtlәr nәdir?

•

Optimal halların vә nәticәlәrin seçilmәsi vә işlәnmәsidir
Tәşkilatitexniki vә ya ümumtexniki qaydaları, xarakteristikaları vә prinsiplәri özündә birlәşdirәn sәnәddir
Şәrti vahidlәr, işarәlәr vә ya anlayışların kömәyilә ifadә edilәn standartlaşdırma obyektlәrinin xarakteristikalarıdır
Mәmulatın hәr hansı xassәsini xarakterizә edәn sәnәddir
Konkret mәmulata, materiala vә digәr mәhsullara, onların hazırlanmasına vә nәzarәtinә kompleks tәlәblәri
müәyyәn edәn standartlaşdırma üzrә normativtexniki sәnәddir

38 Standartlaşdırma üzrә qaydalar neçә hallarda hazırlana bilәr?

•

6
4
3
2
5

39 Dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiyi standartlar hansı standartlardır?

•

Milli
Sahә
Reqional
Dövlәtlәrarası
Beynәlxalq

40 Standart nәdir?

•

Mәhsulun keyfiyyәt vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәddir
Nümunә
Ölçmә vasitәsi
Etalon
Eyniyyәt

41 Azәrbaycan Respublikasının “Standartlaşdırma haqqında” qanunu neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir?

•

1993
1996
1995
1994
1991

42 Standartlaşdırılan obyektlәrin parametrik sıraları nәyin әsasında qurulur?

•

Eksperimental tәdqiqatların nәticәlәri әsasında
Riyazi gözlәmәlәr әsasında
Diferensial metod әsasında
Üstüntutulan әdәdlәr sistemi әsasında
Qәbul edilmiş xarakteristikaların mexaniki yığımı әsasında

43 Dünya ölkәlәri beynәlxalq standartların tәtbiqinin neçә variantını istifadә edirlәr?

•

5
3
2
1
4

44 Regional standartlaşdırma nәdir?

•

Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş
regional dövlәtlәrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın ancaq üç ölkәsi üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә bir neçә iqtisadi regionun dövlәtlәrinin
müvafiq orqanları üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın bir çox ölkәlәrinin müvafiq orqanları
üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın ancaq bir coğrafi vә ya iqtisadi
regionunun dövlәtlәrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

45 Aşağıdakı ölkәlәrin hansında Milli standartlaşdırma qeyridövlәt tәşkilatları tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Yaponiyada
Belarusiyada
Ukraynada
Rusiyada
Böyük Britaniyada

46 Beynәlxalq standartlaşdırma nәdir?

•

Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә İSO vә BEK tәşkilatları üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada qәbul edilәn standartlar dünyanın ancaq bir qrup
ölkәlәrindә tәtbiq oluna bilәr
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә bütün dünya ölkәlәrinin muvafiq orqanları
üçün açıqdır
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada mәcburi xarakterli standartlar vә normalar işlәnib hazırlanır
vә tәsdiq edilir
Standartlaşdırma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada ancaq İSOnun üzvlәri vә müxbir üzvlәri iştirak edә bilәrlәr

47 Standartlaşdırma üzrә qaydaların tәrtibi, mәzmunu, şәrhi vә rәsmilәşdirilmәsi hansı standart üzrә hәyata
keçirilir?

•

AZS 1.6  96
AZS 1.4  96
AZS 1.3  96
AZS 1.0  96
AZS 1.5  96

48 Hansı sәnәdә әsasәn texniki reqlamentә mәcburi surәtdә riayәt edilmәlidir?

•

Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat olan İSOnun Nizamnamәsi vә Prosedur qaydalarına әsasәn
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilat (ÜTT) çәrçivәsindә qәbul edilmiş ticarәtdә texniki maneәlәr üzrә Sazişә әsasәn
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiyanın (BEK) Nizamnamәsi vә Prosedur qaydalarına әsasәn
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi (MDB) çәrçivәsindә imzalanmış “Standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma
sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında Saziş”ә әsasәn
BMTnin Avropa İqtisadi Komissiyasının (AİK) “Standartların vә texniki tәlәblәrin beynәlxalq
ahәngdarlaşdırılması” tövsiyәsinә әsasәn

49 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aid deyildir?

•

Mәcburi standartlar
Ölkәnin texniki qanunvericiliyi
Hökumәtin xüsusi nәzarәt orqanlarının texniki normaları vә qaydaları
Mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
Ölkә Prezidentinin texniki xarakterli tәlәblәri özündә әks etdirәn fәrmanları vә Hökumәt qәrarları

50 Texniki reqlament nәdir?
Mәhsulun bir obyektdәn digәrinә daşınmasını xarakterizә edәn sәnәddir
Mәhsulun nişanlanmasına vә onun istehsaldan çıxarılmasına aid sәnәddir

•

Mәhsulun vә xidmәtlәrin keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyinidir
Mәhsulun xarakteristikalarını vә ya onun istehsal proseslәrini, metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәddir
Mәhsulların sınaqlarının aparılması vә utillәşdirilmәsi proseslәridir

51 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

Mәhsulun uzunömürlülüyünә vә tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Keyfiyyәt sәviyyәsinin әsas göstәricilәrinә tәlәblәr
Şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
Terminlәr vә tәriflәr
Mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr

52 Standartlaşdırma aspekti dedikdә nә başa düşülür?

•

Şәrti vahid vә anlayışlar vasitәsilә kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә xaraktkerizә edilә bilәn qayda vә istehsal vasitәlәri
Standartlaşdırma üzrә işlәrin predmeti olan vә şәrti işarәlәrin kömәyi ilә xarakterizә edilә bilәn mәmulatlar,
proseslәr vә metodlar
Verilmiş standartlaşdırma obyektinin müәyyәn xassәlәrini xarakterizә edәn standartlaşdırma istiqamәti
Qarşılıqlı әlaqәli standartlaşdırma obyektlәrinin mәcmuu
Müәyyәn növ fәaliyyәtin xarakteristikalarını әks etdirәn normativhüquqi akt

53 İki vә çox dövlәtlәrin qarşılıqlı razılıq әsasında qәbul vә istifadә etdiklәri standartlar hansı standartlardır?

•

Sahә
Regional
Dövlәtlәrarası
Milli
Beynәlxalq

54 Texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq edәn bir qrup әrazi dövlәtlәrinin qәbul vә istifadә etdiklәri standartlar hansı
standartlardır?

•

Sahә
Regional
Dövlәtlәrarası
Milli
Beynәlxalq

55 Standart sözü hansı dildәn götürülmüş vә norma, nümunә, etalon mәnasını daşıyır?

•

Yunan
İngilis
Fransız
Alman
Latın

56 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aid deyildir?

•

İstehlakçıların mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) nomenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam informasiyaya malik
olmalarını tәmin etmәk
Bütün növ resursların qәnaәtini tәmin etmәk
Ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin etmәk
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyini tәmin
etmәk
İstehsal müәssisәlәrindә aparılan işlәri tәşkil etmәk

57 Standartlaşdırma sahәsindә tәtbiq olunan әsas terminlәr hansı tәşkilat tәrәfindәn müәyyәn edilmişdir?

•

İSO Beynәlxalq tәşkilatının STAKO komitәsi
Standartlaşdırma üzrә Avropa Komitәsi

Panamerika standartlar Komitәsi (KOPANT)
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin Dövlәtlәrarası Şurası
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiya (İES)

58 Müәssisә vә tәşkilatlarda yaradılan standartlaşdırma bölmәlәri standartlaşdırma üzrә hansı işlәri yerinә
yetirir?

•

elmitәdqiqat
tәcrübikonstruktor
eksperimental
layihә
hamısı

59 Müәssisә vә tәşkilatlarda yaradılan standartlaşdırma bölmәlәri hansılardır?

•

konstruktortexnoloji şöbә
hamısı
büro,qrup
laboratoriya
elmitәdqiqat şöbәsi

60 Standartlaşdırma bölmәlәrinin әsas vәzifәlәrindәn birinә aid deyil:

•

standartların tәtbiqinin tәşkili vә оnlara riayәt edilmәsinә nәzarәt.
düzgün cavab yoxdur
standartlaşdırma vә unifikasiya üzrә işlәrin sәmәrәliliyinin yüksәlmәsini tәmin etmәk;
sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk;
sәnaye mәhsullarının kоmpleks standartlaşdırılması üzrә aparılan işlәrin tәşkili;

61 Standartlaşdırma üzrә işlәri tәşkil etmәk üçün nazirliklәrdә(idarәlәrdә) zәruri hallarda standartlaşdırma
bölmәlәri yaradılır. Bu hansı standarta әsasәn yerinә yetirilir?

•

AZS 1.396
AZS 1.096
AZS 1.296
AZS 1.496
AZS 1.596

62 Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrоlоgiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi
aşağıdakılardan hansını tәyin edir?

•

beynәlxalq vә regional standartların respublika әrazisindә tәtbiqi qaydalarını tәyin edir
dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә riayәt edilmәsinә dövlәr nәzarәtini hәyata keçirir
beynәlxalq vә regional standartlaşdırma üzrә işlәrdә iştirak edir
hamısı
standartlaşdırma sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdırır

63 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Standartlaşdırma Sisteminin әsas müddәalarını müәyyәn edәn standart
hansıdır?

•

AZS 1.296
AZS 1.496
AZS 1.596
AZS 1.096
AZS 1.396

64 Aşağıda verilәnlәrdәn biri Dövlәt Standartlaşdırma Sisteminin standartları kompleksinә daxil deyil:
AZS 1.396

•

AZS 1.696
AZS 1.596
AZS 1.496
AZS 1.796

65 Standartlaşdırma idarәetmәnin hansı sәviyyәlәrindә tәtbiq edilir?

•

hamısı
müәssisә
dövlәt
sahә
idarә

66 Dövlәt Standartlaşdırma Sistemi standartlaşdırmanın aşağıda göstәrilmiş texniki iqtisadi prinsiplәrindәn
birinә әsaslanmır:

•

düzgün cavab yoxdur
standartlaşdırmanın хalq tәsәrrüfatı хarakterliliyi
standartlaşdırmanın effektliliyi.
bu sahәdәki işlәrә planlı rәhbәrlik metоdu;
standartlaşdırma üzrә aparılan işlәrin sistemliliyi

67 Dövlәt Standartlaşdırma Sistemi aşağıda göstәrilәnlәrdәn birini tәyin etmir:

•

standartlaşdırma üzrә işlәrin planlaşdırılma qaydaları;
standartlaşdırma оbyektlәri, standartların kateqоriyaları vә növlәri;
düzgün cavab yoxdur
standartlaşdırmanın әsas mәqsәd vә vәzifәlәri;
standartlaşdırma üzrә işlәrin tәşkili vә aparılma metоdikası;

68 Azәrbaycan Respublikasının dövlәt standartları hansı sәnәdә әsasәn işlәnib hazırlanır vә tәsdiq edilir?

•

AZS 1.696
AZS 1.496
AZS 1.396
AZS 1.296
AZS 1.596

69 Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınır?

•

istehsal müәssisәlәri sәviyyәsindә
milli, regional vә beynәlxalq sәviyyәlәrdә
elmitәdqiqat tәşkilatları sәviyyәsindә
şirkәt vә idarәlәr sәviyyәsindә
nazirliklәr sәviyyәsindә

70 Verilәn cavablardan biri müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә yaradılan texniki
komitәlәrin strukturuna aid deyil:

•

ayrıayrı yarımkomitәlәrin tәrkibindә yaradılan müvәqqәti vә daimi içşi qrupları
sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә komitә
mәsul katib, katiblik
standartlaşdırma obyektlәri üzrә yarımkomitәlәr
standartlaşdırma üzrә texniki komitәnin sәdri, sәdrin müavini

71 Standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr öz statusuna görә necә tәşkilatdır?

•

mühәndislәr cәmiyyәtidir
ictimai tәşkilatdır

inzibati tәşkilatdır
iqtisadi tәşkilatdır
elmitexniki tәşkilatdır

72 Qoyulmuş qaydada normativtexniki sәnәdlәrin uçotunu vә dövlәt qeydiyyatını kim aparır?

•

konstruktor – texnoloji tәşkilatlar
istehsal müәssisәlәri
müvafiq nazirliklәr
Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi
konstruktor büroları

73 Azәrbaycan Respublikasında standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә aparılan işlәrә
aşağıdakılardan hansı rәhbәrlik edir?

•

şirkәtlәr
Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi
müvafiq nazirliklәr
Nazirlәr Kabineti
Sәhiyyә nazirliyi

74 Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınır?

•

konstruktortexnoloji tәşkilatlar vә istehsal müәssisәlәri sәviyyәsindә
elmitәdqiqat vә konstruktor tәşkilatları sәviyyәsindә
şirkәtlәr vә idarәlәr sәviyyәsindә
nazirliklәr sәviyyәsindә
milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә

75 Dövlәt standartlaşdırma sistemi” standartlar kompleksindә standartlaşdırma üzrә әsas müddәalar hansı
standartla müәyyәnlәşdirilir?

•

AZS 1.5  96
AZS 1.3  96
AZS 1.2  96
AZS 1.0  96
AZS 1.4  96

76 Standartlaşdırma üzrә işlәr görülәrkәn istehlakçıların marağının mümkün qәdәr tam nәzәrә alınması üçün
standartlaşdırma üzrә Texniki Komitә (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai tәşkilatları ilә әlbir
işlәyir. Bu zaman istehlakçılar hansı mәsәlәnin hәllinә cәlb olunurlar?

•

standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatların texniki orqanlarının işindә iştirak etmәk
qarışıq fәaliyyәt sahәsindәki texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә iştirak etmәk
standartların işlәnib hazırlanması vә yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması vә standartların layihәlәrinin
işlәnmәsindә iştirak etmәk
sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk

77 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin (TK) funksiyasına aid deyildir?

•

qarışıq fәaliyyәt sahәlәrindәki TKlarla, o cümlәdәn standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә
razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında 13 mart 1992ci ildә imzalanmış Sazişin iştirakçısı olan ölkәlәrin
әrazilәrindә yerlәşәn texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә iştirak etmәk
dövlәt standartlarının layihәlәrinin işlәnib hazırlanması, baxılması, razılaşdırılması vә tәsdiqlәnmәyә hazırlanması
standartlaqşdırma üzrә işlәrin aparılması proqramlarının (planlarının) işlәnib hazırlanması
standartların tәtbiqinin tәşkili vә onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt

78 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Bu texniki komitәlәrin
strukturuna aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
standartlaşdirma obyektlәri üzrә yarımkomitәlәr
mәsul katib, katiblik
standartlaşdirma üzrә texniki komitәnin sәdri, sәdrin müavini
ayriayrı yarımkomitәlәrin tәrkibindә yaradılan müvәqqәti vә daimi işçi qrupları

79 AZS 1.0 – 96 standartına әsasәn zәruri hallarda nazirliklәrdә vә idarәlәrdә standartlaşdırma bölmәlәri
yaradılır. Bu bölmәlәrin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

standartlarin tәtbiqinin tәşkili vә onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
müәssisә standartlaşdırılmasının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
standartlaşdirma vә unifikasiya üzrә işlәrin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә aparılan işlәrin tәşkili

80 Hansı standarta әsasәn xalq tәsәrrüfatı sahәlәrindә vә digәr fәaliyyәt dairәlәrindә standartlaşdırma üzrә
işlәri tәşkil etmәk vә istiqamәtlәndirmәk üçün nazirliklәrdә (idarәlәrdә) zәruri hallarda standartlaşdırma
bölmәlәri vә standartlaşdırma üzrә baş tәşkilat yaradılır?

•

AZS 1.4  96
AZS 1.2  96
AZS 1.0  96
AZS 1.5  96
AZS 1.3  96

81 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsinin vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq vә bu texnologiya üzrә istehsal
proseslәrini tәşkil etmәk
sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmәnin nәticәlәri üzrә apelyasiyalara baxmaq
ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsi
ölkәdә standartlaşdırmanın tәşkili vә idarә edilmәsi
standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr tәşkil etmәk vә onların fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk

82 Aşağıdakılardan hansı Standartlaşdırma üzrә milli orqandır?

•

nazirliklәrin standartlaşdırma üzrә baş tәşkilatı
Azәrbaycan Standartlar İnstitutu
Nazirlәr Kabinetinin standartlaşdırma vә metrologiya şöbәsi
nazirliklәrin standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma üzrә şöbәlәri
Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi

83 Standartlaşdırma üzrә orqan dedikdә nә başa düşülür?

•

elmitәdqiqat vә konstruktortexnoloji müәssisәlәr
istehsalat birliklәri
sәnaye istehsal müәssisәlәri
konkret vәzifәlәrә vә struktura malik olan hüquqi vә ya inzibati orqan
ticarәt vә teniki qulluq müәssisәlәri

84 Dövlәt standartlaşdırma sistemi standartlaşdırmanın neçә texnikiiqtisadi prinsiplәrinә әsaslanır?
7
5
4

•

3
6

85 Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınmır?

•

Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
Konstruktortexnoloji tәşkilatlar vә istehsal müәssisәlәri sәviyyәsindә
Milli
Regional
Beynәlxalq

86 36. Standartlaşdırma üzrә işlәr görülәrkәn istehlakçıların marağının mümkün qәdәr tam nәzәrә alınması
üçün TK (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai tәşkilatları ilә әlbir işlәyir. Bu zaman istehlakçılar
hansı mәsәlәnin hәllinә cәlb olunmurlar?

•

Stanadartların işlәnib hazırlanmasında iştirak etmәk
Standartların layihәlәrinin tәsdiqindә iştirak etmәk
Standartların layihәlәrinin işlәnmәsindә iştirak etmәk
Stanadartların yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanmasında iştirak etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk.

87 35. Standartlaşdırma üzrә işlәr görülәrkәn istehlakçıların marağının mümkün qәdәr tam nәzәrә alınması
üçün TK (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai tәşkilatları ilә әlbir işlәyir. Bu zaman istehlakçılar
hansı mәsәlәnin hәllinә cәlb olunmurlar?

•

Qarışıq fәaliyyәt sahәsindәki texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
Standartların layihәlәrinin tәsdiqindә iştirak etmәk
Standartların layihәlәrinin işlәnmәsindә iştirak etmәk
Stanadartların yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanmasında iştirak etmәk
Stanadartların işlәnib hazırlanmasında iştirak etmәk

88 Standartlaşdırma üzrә işlәr görülәrkәn istehlakçıların marağının mümkün qәdәr tam nәzәrә alınması üçün
TK (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai tәşkilatları ilә әlbir işlәyir. Bu zaman istehlakçılar hansı
mәsәlәnin hәllinә cәlb olunmurlar?

•

Standartların layihәlәrinin tәsdiqindә iştirak etmәk
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatların texniki orqanlarının işindә iştirak etmәk
Standartların işlәnib hazırlanmasında iştirak etmәk
Standartların yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanmasında iştirak etmәk
Standartların layihәlәrinin işlәnmәsindә iştirak etmәk

89 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına aiddir?

•

Standartlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Standartlara yenidәn baxılmasının tәşkili
Standartların tәtbiqinin tәşkili
Qarışıq fәaliyyәt sahәlәrindәki TKlәrlә, o cümlәdәn standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә
razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında 13 mart 1992ci ildә imzalanmış Sazişin iştirakçısı olan ölkәlәrin
әrazilәrindә yerlәşәn texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
Standartların geniş şәkildә yayılmasına nәzarәt

90 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına aiddir?

•

Standartların geniş şәkildә yayılmasına nәzarәt
Standartlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Standartların tәtbiqinin tәşkili
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә iştirak etmәk
Standartlara yenidәn baxılmasının tәşkili

91 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına aiddir?

•

Standartların geniş şәkildә yayılmasına nәzarәt
Standartlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Standartların tәtbiqinin tәşkili
Dövlәt standartlarının layihәlәrinin işlәnib hazırlanması, baxılması, razılaşdırılması vә tәsdiqlәnmәyә
hazırlanması
Standartlara yenidәn baxılmasının tәşkili

92 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına aiddir?

•

Standartların geniş şәkildә yayılmasına nәzarәt
Standartlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Standartların tәtbiqinin tәşkili
Standartlaqşdırma üzrә işlәrin aparılması proqramlarının (planlarının) işlәnib hazırlanması
Standartlara yenidәn baxılmasının tәşkili

93 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Aşağıdakılardan hansı
bu texniki komitәlәrin strukturuna aiddir?

•

Sәnaye mәhsullarının tiplәşdirilmәsi üzrә işlәrin tәşkili
düzgün cavab yoxdur
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Ayrıayrı yarımkomitәlәrin tәrkibindә yaradılan müvәqqәti vә daimi işçi qrupları
Sәnaye mәhsullarının unifikasiyası üzrә işlәrin tәşkili

94 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Aşağıdakılardan hansı
bu texniki komitәlәrin strukturuna aiddir?

•

Sәnaye mәhsullarının tiplәşdirilmәsi üzrә işlәrin tәşkili
düzgün cavab yoxdur
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Standartlaşdırma obyektlәri üzrә yarımkomitәlәr
Sәnaye mәhsullarının unifikasiyası üzrә işlәrin tәşkili

95 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Aşağıdakılardan hansı
bu texniki komitәlәrin strukturuna aiddir?

•

Sәnaye mәhsullarının tiplәşdirilmәsi üzrә işlәrin tәşkili
düzgün cavab yoxdur
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Mәsul katib, katiblik
Sәnaye mәhsullarının unifikasiyası üzrә işlәrin tәşkili

96 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Aşağıdakılardan hansı
bu texniki komitәlәrin strukturuna aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
Sәnaye mәhsullarının unifikasiyası üzrә işlәrin tәşkili
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Standartlaşdırma üzrә texniki komitәnin sәdri, sәdrin müavini
Sәnaye mәhsullarının tiplәşdirilmәsi üzrә işlәrin tәşkili

97 AZS 1.0 – 96 standartına әsasәn zәruri hallarda nazirliklәrdә vә idarәlәrdә standartlaşdırma bölmәlәri
yaradılır. Aşağıdakılardan hansı bu bölmәlәrin әsas vәzifәlәrinә aiddir?
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının perspektiv istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әlavә istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk

•

•

Standartların tәtbiqinin tәşkili vә onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının mühüm istiqamәtlәrini tәyin etmәk

98 24. AZS 1.0 – 96 standartına әsasәn zәruri hallarda nazirliklәrdә vә idarәlәrdә standartlaşdırma bölmәlәri
yaradılır. Aşağıdakılardan hansı bu bölmәlәrin әsas vәzifәlәrinә aiddir?

•

Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının perspektiv istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әlavә istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә aparılan işlәrin tәşkili
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının mühüm istiqamәtlәrini tәyin etmәk

99 23. AZS 1.0 – 96 standartına әsasәn zәruri hallarda nazirliklәrdә vә idarәlәrdә standartlaşdırma bölmәlәri
yaradılır. Aşağıdakılardan hansı bu bölmәlәrin әsas vәzifәlәrinә aiddir?

•

Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının perspektiv istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әlavә istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Standartlaşdırma vә unifikasiya üzrә işlәrin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının mühüm istiqamәtlәrini tәyin etmәk

100 Standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr öz statusuna görә necә tәşkilatdır?

•

Mühәndislәr cәmiyyәtidir
İctimai tәşkilatdır
İnzibati tәşkilatdır
İqtisadi tәşkilatdır
Elmitexniki tәşkilatdır

101 Qoyulmuş qaydada normativtexniki sәnәdlәrin uçotunu vә dövlәt qeydiyyatını kim aparır?

•

Konstruktor – texnoloji tәşkilatlar
Konstruktor büroları
Müvafiq nazirliklәr
Azәrdövlәtstandart

102 Respublikada standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә aparılan işlәrә kim rәhbәrlik
edir?

•

Sәhiyyә nazirliyi
Müvafiq nazirliklәr
Nazirlәr Kabineti
Şirkәtlәr
Azәrdövlәtstandart

103 Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınmır?

•

Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
Regional
Milli
Elmitәdqiqat vә konstruktor tәşkilatları sәviyyәsindә
Beynәlxalq

104 Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınmır?

•

Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
Regional
Milli
Şirkәtlәr vә idarәlәr sәviyyәsindә

Beynәlxalq

105 16. Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınmır?

•

Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
Regional
Milli
Nazirliklәr sәviyyәsindә
Beynәlxalq

106 Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınır?

•

Konstruktortexnoloji tәşkilatlar vә istehsal müәssisәlәri sәviyyәsindә
Nazirliklәr sәviyyәsindә
Şirkәtlәr vә idarәlәr sәviyyәsindә
Elmitәdqiqat vә konstruktor tәşkilatları sәviyyәsindә
Milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә

107 “Dövlәt standartlaşdırma sistemi” standartları kompleksindә standartlaşdırma üzrә әsas müddәalar hansı
standartla müәyyәnlәşdirilir?

•

AZS 1.5  96
AZS 1.3  96
AZS 1.2  96
AZS 1.0  96
AZS 1.4  96

108 Standartlaşdırma üzrә işlәr görülәrkәn istehlakçıların marağının mümkün qәdәr tam nәzәrә alınması
üçün TK (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai tәşkilatları ilә әlbir işlәyir. Bu zaman istehlakçılar
hansı mәsәlәnin hәllinә cәlb olunurlar?

•

Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk.
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә iştirak etmәk
Stanadartların işlәnib hazırlanması vә yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması vә standartların layihәlәrinin
işlәnmәsindә iştirak etmәk
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilatların texniki orqanlarının işindә iştirak etmәk
Qarışıq fәaliyyәt sahәsindәki texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk

109 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin funksiyasına aid deyildir?

•

Qarışıq fәaliyyәt sahәlәrindәki TKlәrlә, o cümlәdәn standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә
razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında 13 mart 1992ci ildә imzalanmış Sazişin iştirakçısı olan ölkәlәrin
әrazilәrindә yerlәşәn texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә iştirak etmәk
Dövlәt standartlarının layihәlәrinin işlәnib hazırlanması, baxılması, razılaşdırılması vә tәsdiqlәnmәyә
hazırlanması
Standartlaqşdırma üzrә işlәrin aparılması proqramlarının (planlarının) işlәnib hazırlanması
Standartların tәtbiqinin tәşkili vә onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt

110 Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Bu texniki komitәlәrin
strukturuna aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Standartlaşdırma obyektlәri üzrә yarımkomitәlәr
Mәsul katib, katiblik
Standartlaşdırma üzrә texniki komitәnin sәdri, sәdrin müavini
Ayrıayrı yarımkomitәlәrin tәrkibindә yaradılan müvәqqәti vә daimi işçi qrupları

111 AZS 1.0 – 96 standartına әsasәn zәruri hallarda nazirliklәrdә vә idarәlәrdә standartlaşdırma bölmәlәri
yaradılır. Bu bölmәlәrin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

Standartların tәtbiqinin tәşkili vә onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
düzgün cavab yoxdur
Sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
Standartlaşdırma vә unifikasiya üzrә işlәrin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
Sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә aparılan işlәrin tәşkili

112 Hansı standarta әsasәn xalq tәsәrrüfatı sahәlәrindә vә digәr fәaliyyәt dairәlәrindә standartlaşdırma üzrә
işlәri tәşkil etmәk vә istiqamәtlәndirmәk üçün nazirliklәrdә (idarәlәrdә) zәruri hallarda standartlaşdırma
bölmәlәri vә standartlaşdırma üzrә baş tәşkilat yaradılır?

•

AZS 1.5  96
AZS 1.3  96
AZS 1.2  96
AZS 1.0  96
AZS 1.4  96

113 Aşağıdakılardan hansı Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aiddir?

•

Mәhsulların tәyinatı üzrә qablaşdırılmasını vә daşınmasını tәşkil etmәk
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq
Sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmәnin nәticәlәri üzrә apelyasiyalara baxmaq
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk

114 7. Aşağıdakılardan hansı Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aiddir?

•

Mәhsulların tәyinatı üzrә qablaşdırılmasını vә daşınmasını tәşkil etmәk
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq
Standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr tәşkil etmәk vә onların fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk

115 6. Aşağıdakılardan hansı Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aiddir?

•

Mәhsulların tәyinatı üzrә qablaşdırılmasını vә daşınmasını tәşkil etmәk
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq
Ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsi
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk

116 5. Aşağıdakılardan hansı Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aiddir?

•

Mәhsulların tәyinatı üzrә qablaşdırılmasını vә daşınmasını tәşkil etmәk
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq
Ölkәdә standartlaşdırmanın tәşkili vә idarә edilmәsi
Mәhsulların hazırlanma texnologiyası üzrә keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil etmәk

117 Aşağıdakılardan hansı Azәrdövlәtstandartın vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

Standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr tәşkil etmәk vә onların fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk
Sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmәnin nәticәlәri üzrә apelyasiyalara baxmaq
Ölkәdә standartlaşdırmanın tәşkili vә idarә edilmәsi
Ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsi
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq vә bu texnologiya üzrә istehsal
proseslәrini tәşkil etmәk

118 Aşağıdakılardan hansı Standartlaşdırma üzrә milli orqandır?

•

Nazirliklәrin standartlaşdırma üzrә baş tәşkilatı
Azәrbaycan Standartlar İnstitutu
Nazirlәr Kabinetinin standartlaşdırma vә metrologiya şöbәsi
Nazirliklәrin standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma üzrә şöbәlәri
Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi

119 Standartlaşdırma üzrә orqan dedikdә nә başa düşülür?

•

Elmitәdqiqat vә konstruktortexnoloji müәssisәlәr
İstehsalat birliklәri
Sәnaye istehsal müәssisәlәri
Konkret vәzifәlәrә vә struktura malik olan hüquqi vә ya inzibati orqan
Ticarәt vә teniki qulluq müәssisәlәri

120 Dövlәt standartlaşdırma sistemi standartlaşdırmanın neçә texnikiiqtisadi prinsiplәrinә әsaslanır?

•

7
5
4
3
6

121 Standartın növlәrinә aid olanı göstәrin.

•

Beynәlxalq standartlar
Nәzarәt metodları üçün standartlar
Qabaqlayan standartlar
Kompleks standartlar
Regional standartlar

122 Standartın növlәrinә aid olanı göstәrin.

•

Qabaqlayan standartlar
Proseslәr üçün standartlar
Kompleks standartlar
Beynәlxalq standartlar
Regional standartlar

123 Standartın növlәrinә aid olanı göstәrin.

•

Regional standartlar
Kompleks standartlar
Mәhsul, xidmәt üçün standartlar
Qabaqlayan standartlar
Beynәlxalq standartlar

124 Standartın növlәrinә aid olanı göstәrin.

•

Beynәlxalq standartlar
Әsasverici standartlar
Kompleks standartlar
Qabaqlayan standartlar
Regional standartlar

125 Standartın növlәrinә aid olmayanı göstәrin.
Nәzarәt metodları üçün standartlar
Әsasverici standartlar
Mәhsul, xidmәt üçün standartlar

•

Proseslәr üçün standartlar
Kompleks standartlar

126 Aşağıdakılardan hansı sahә standartları obyektlәrinә aid deyildir?

•

Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan uyğun texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan müxtәlif texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan oxşar texnoloji proseslәr
Sahәlәrarası tәtbiq olunan mәmulatların dәqiqlik normaları

127 Aşağıdakılardan hansı sahә standartları obyektlәrinә aid deyildir?

•

Sahәdә tәtbiq olunan uyğun texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan oxşar texnoloji proseslәr
Ölçmә vasitәlәrinin, maşınların dövlәt sınağı
Sahәdә tәtbiq olunan müxtәlif texnoloji proseslәr

128 Aşağıdakılardan hansı sahә standartları obyektlәrinә aid deyildir?

•

Sahәdә tәtbiq olunan müxtәlif texnoloji proseslәr
Elmitexniki terminlәr vә işarәlәr
Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan oxşar texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan uyğun texnoloji proseslәr

129 Aşağıdakılardan hansı sahә standartları obyektlәrinә aid deyildir?

•

Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Ümumtexniki vә tәşkilatimetodik qaydalar vә normalar
Sahәdә tәtbiq olunan müxtәlif texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan uyğun texnoloji proseslәr
Sahәdә tәtbiq olunan oxşar texnoloji proseslәr

130 Sahә standartı nәdir?

•

Milli standartlar
Müәssisәlәrdә tәtbiq olunan standartlar
Azәrbaycan Respublikasının nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq olunmuş standartlar
Bütün sahәlәri әhatә edәn standartlar
Dövlәtlәrarası standartlar

131 ГОСТ nәdir?

•

Beynәlxalq standart
Milli standart
Regional standart
Rusiya standartı
Dövlәtlәrarası standart

132 Standartlar neçә kateqoriyaya bölünür?

•

8
4
5
6
7

133 Aşağıdakı bәndlәrdәn hansı dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә aid deyil ?

•

Mәhsulların kompleks standartlaşdırılması
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) insanın hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyi
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) elm, texnika vә texnologiyanın inkişafına uyğunluğu
Ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin edәn metroloji norma, qayda, tәlәb vә müddәalar
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) tәhlükәsizlik texnikası vә istehsalat sanitariyası tәlәblәri

134 Tәşkilatimetodik vә ümumtexniki standartların qüvvәdәqalma müddәti neçә ilә tәsdiq edilir?

•

4ilә
3 ilә
8 ilә
qeyrimәhdud müddәtә
5 ilә

135 Aşağıdakılardan hansı ümumi texniki şәrtlәrin standartlarının bölmәsinә aid deyildir?

•

Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi qaydaları
Mәhsulun qәbul qaydaları
Әsas parametrlәr (ölçülәr)
Keyfiyyәt parametrlәrinә, qablaşdırmaya, nişanlamaya ümumi tәlәblәr

136 Ümumi texniki şәrtlәrin standartları adәtәn neçә bölmәdәn ibarәt olur?

•

4
6
10
8
9

137 Mәhsul (xidmәt) üçün standartlar hәmcins mәhsul (xidmәt) qrupuna vә ya konkret mәhsula (xidmәtә)
tәlәblәri tәyin edir. Bu normativ sәnәdlәrin neçә növmüxtәlifliyi vardır?

•

4
5
6
2
3

138 Hansı әsasverici standarta görә müxtәlif kateqoriyalı standartlar növlәrә bölünür?

•

AZS 1.5  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96
AZS 1.0  96
AZS 1.6  96

139 Respublikada neçә növ standartlar işlәnib hazırlanır?

•

4
6
5
3
2

140 Sahә standartları, texniki şәrtlәr vә müәssisә standartları tәsdiq edildikdәn sonra hansı müddәt әrzindә
dövlәt informasiya bankına göndәrilmәlidir?

•

45 gün
50 gün
15 gün
30 gün
40 gün

141 Aşağıdakılardan hansı sahә standartları obyektlәrinә aiddir?

•

Ölçmә vasitәlәrinin, maşınların dövlәt sınağı
Ümumtexniki vә tәşkilatimetodik qaydalar vә normalar
Sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
Sahәlәrarası tәtbiq olunan mәmulatların dәqiqlik normaları

142 Dövlәt standartlarının әsas obyektlәri (standartlaşdırma obyektlәri) neçә şәrti qrupa bölünür?

•

5
9
10
3
7

143 Standartlar neçә növ tәlәblәri nәzәrdә tutur?

•

4
2
3
6
5

144 Standartlar nәdәn asılı olaraq kateqoriyalara bölünür?

•

Tәsir dairәsindәn
Tәsdiq olunma tarixindәn
Standartın strukturundan
Standartlaşdırma obyektindәn
Tәsdiq olunma yerindәn

145 Standartlaşdırmanın bu üsulu unifikasiya olunmuş avtonom yığım vahidlәrindәn istifadә edәrәk maşın,
avadanlıq vә digәr mәmulatların yaradılması ilә әlaqәdardır. Bu, hansı üsuldur?

•

Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma
Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә
Unifikasiya

146 Standartlaşdırmanın bu üsulunda mәmulatların markalarının vә tip ölçülәrinin rasional kombinә edilmәsi
imkanları mәhduddur. Bu, hansı usuldur?

•

Sistemlәşdirmә
Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә
Simplifikatlaşdırma
Unifikasiya

147 Standartlaşdırmanın bu üsulunda obyektdә heç bir texniki tәkmillәşdirmә işi aparılmır, yәni onlar texniki
dәyişikliklәrә mәruz qalmır. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?
Unifikasiya

•

Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma
Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә

148 Standartlaşdırmanın üsulu olan simplifikatlaşdırmaya tәrif İSOnun hansı komitәsi tәrәfindәn
verilmişdir?

•

REMKO
DEVKO
KASKO
İNFKO
STAKO

149 Universal onluq tәsnifçisi UOT 621 siniflәşdirmәdә nәyi göstәrir?

•

Ümumi maşınqayırma vә elektronika sahәsindә olan әdәbiyyatı
Tibb sahәsindә olan әdәbiyyatı
Kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә olan әdәbiyyatını
Biologiya sahәsindә olan әdәbiyyatı
Ekologiya sahәsindә olan әdәbiyyatı

150 Sistemlәşdirmәnin әn geniş yayılmış növü siniflәşdirmәdir. Burada әşya, hadisә vә anlayışlar onların
ümumi әlamәtlәrindәn asılı olaraq necә yerlәşdirilir?

•

Әlifba sırası üzrә
Siniflәr, yarımsiniflәr vә dәrәcәlәr üzrә
Materialların nәşr edildiyi ilә görә ardıcıl
İnformasiyanın yaranma tarixinә görә ardıcıl
İnformasiyanın vacibliyi üzrә

151 Standartlaşdırmanın bu üsulunda aparılan iş mәmulatların, onların tәrkib hissәlәrinin vә detallarının
müvafiq sıralarının tәyin edilmәsi ilә nәticәlәnir. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

Simplifikatlaşdırma
Tiplәşdirmә
Unifikasiya
Aqreqatlaşdırma
Sistemlәşdirmә

152 Növ müxtәlifliyi sayının azalması mәmulatların konstruksiyalarının әsas vә ikinci dәrәcәli ölçülәrinin
dәyişmәsi ilә hәyata keçirilir. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

Unifikasiya
Aqreqatlaşdırma
Simplifikatlaşdırma
Sistemlәşdirmә
Tiplәşdirmә

153 Standartlaşdırma zamanı material vә mәmulatların texniki parametrlәri elә dәyişir ki, onların
mәrkәzlәşdirilmiş hazırlanması mümkün olur. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

Unifikasiya
Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma
Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә

154 Bu üsul standartlaşdırmanın elә növ müxtәlifliyidir ki, burada ümumi konstruktiv vә ya texnoloji
xarakteristikalara malik olan bir sıra mәmulatlar, tәrkib hissәlәri, proseslәr üçün konstruktiv vә texnoloji
hәllәr işlәnib hazırlanır vә tәyin edilir. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

Unifikasiya
Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma
Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә

155 Standartlaşdırmanın bu üsulunun mәqsәdi mәmulatların tiplәrinin vә ya digәr növ müxtәlifiliyinin sayını
hazırki vaxtda onlara olan tәlәbatı ödәmәk üçün lazım olan miqdara qәdәr azaltmaqdır. Bu hansı üsuldur?

•

Sistemlәşdirmә
Unifikasiya
Simplifikatlaşdırma
Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә

156 Standartlaşdırmanın bu üsulu mәmulatların istismarı zamanı onların qarşılıqlı әvәz olunması üçün eyni
funksional tәyinatlı mәmulatların tiplәrinin, növlәrinin, ölçülәrinin sayının rasional ixtisarı ilә xarakterizә
olunur. Bu standartlaşdırmanın hansı üsuluna aiddir?

•

Aqreqatlaşdırma
Tiplәşdirmә
Unifikasiya
Sistemlәşdirmә
Simplifikatlaşdırma

157 Әşyanın, hadisәnin vә anlayışın müәyyәn ardıcıllıqla düzülmәsi standartlaşdırmanın hansı üsuluna
aiddir?

•

Tiplәşdirmә
Unifikasiya
Aqreqatlaşdırma
Simplifikatlaşdırma
Sistemlәşdirmә

158 Standartlaşdırma neçә üsulla hәyata keçirilir?

•

4
3
7
6
5

159 Bizim ölkәnin Milli standartlarından başqa ölkәlәrin hüquqi vә fiziki şәxslәri nәyin әsasında istifadә edә
bilәrlәr?

•

Hәmin standartların başqa ölkәlәrin dilinә tәrcümә edilmәsi
Әmәkdaşlıq haqqında müqavilә vә ya hәmin standartları tәsdiqlәmiş orqanın icazәsi
Hәmin standartların tәlәәblәrinin qәbul edilmәsi
Hәmin standartlarda verilmiş normaların qәbul edilmәsi
Hәmin standartlarda verilmiş metodların başqa ölkәlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu

160 Beynәlxalq, regional vә xarici ölkәlәrin milli standartlarının bizim Respublikada tәtbiqinin
mәqsәdәuyğunluğu nә ilә tәyin edilir?

•

İstehsal proseslәrini standartlaşdırmaq

•

Ölkәnin daxili tәlәbatı vә ya xarici iqtisadi fәaliyyәti
Ölkәdә olan standartların tәkmillәşdirilmәsi
Buraxılan mәhsulu vә texnoloji proseslәri sertifikatlaşdırmaq
Milli standartlarda olan norma vә tәlәblәri dәqiqlәşdirmәk

161 Beynәlxalq, regional standartların vә xarici ölkәlәrin milli standartlarının Respublikada tәtbiqi nәyin
әsasında hәyata keçirilir?

•

Nazirliklәrin tәşәbbüsü
İstehsal müәssisәlәrinin tәşәbbüsü
İstehsal vә xidmәt üzrә firmaların tәşәbbüsü
Nazirlәr Kabinetinin icazәsi
Әmәkdaşlıq haqqında beynәlxalq sazişlәr, standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә milli orqanların icazәsi

162 Әgәr idxal olunmuş mәhsul Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә görә mәcburi
sertifikatlaşdırılmalıdırsa, onda bu mәhsul nә ilә müşayәt olunmalıdır?

•

Texniki pasportla
Mәhsulun standartı ilә
Sınaq protokolu ilә
Uyğunluq sertifikatı vә uyğunluq nişanı ilә
Göndәrilmә sәnәdi ilә

163 Respublikanın qanunvericiliyinә görә idxal olunan mәhsul Respublikada qüvvәdә olan normativ
sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğun olmalıdır. Bu uyğunluğu nә ilә tәsdiqlәyirlәr?

•

Standartın tәlәblәri ilә
Standartlarda verilmiş parametrlәrlә
Sahә vә müәssisә standartlanın tәtbiqi ilә
Normativ sәnәdlәrin tәhlili ilә
Sertifikatlaşdırma yolu ilә

164 Respublikada istehsal edilәn mәhsulun ixrac edilmәsi üçün normativ sәnәdlәrin tәtbiqi nә ilә tәyin
edilir?

•

Texniki şәrtlәrdә verilmiş parametrlәrlә
Standartlarda verilmiş mәcburi vә ya tövsiyә olunan tәlәblәrlә
İsehsal müәssisәsinin texniki sәviyyәsi ilә
İxrac edilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri ilә
Tәrәf müqabillәri arasında bağlanmış müqavilә ilә

165 Yeni dövlәtlәrarası standartlar (QOST) Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә hansı orqanın qәrarı ilә
qüvvәyә minir?

•

Nazirlәr Kabinetinin
Sәhiyyә nazirliyinin
Azәrdövlәtstandartın
Muvafiq nazirliklәrin
Prezident Aparatının

166 Hansı kateqoriyalı standartlar “cild metodu” ilә qәbul edilә bilәr?

•

Beynәlxalq standartlar
Elmitexniki vә mühәndis cәmiyyәtlәrinin vә digәr ictimai birliklәrin standartları
Texniki şәrtlәrin standartları
Sahә standartları
Milli standartlar

167 Normativ sәnәdlәrin Respublikada tәtbiqi neçә formada hәyata keçirilir?

•

2
5
6
4
3

168 Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

Standartın digәr Dövlәt Proqramına daxil edilmәsini
Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini
Standartın digәr hüquqi aktlara daxil edilmәsini
Standartın digәr әsasverici sәnәdә daxil edilmәsini
Standartın idarәetmә fәaliyyәti proseslәrindә tәtbiqini

169 Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

Standartın digәr Dövlәt Proqramına daxil edilmәsini
Standartın digәr әsasverici sәnәdә daxil edilmәsini
Mәhsulun sertifikaktlaşdırılması prosesindә standartların birbaşa tәtbiqini
Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini
Standartın digәr hüquqi aktlara daxil edilmәsini

170 Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi, istehsalı vә sınağı proseslәrindә standartların birbaşa tәtbiqini
Standartın digәr Dövlәt Proqramına daxil edilmәsini
Standartın digәr әsasverici sәnәdә daxil edilmәsini
Standartın digәr hüquqi aktlara daxil edilmәsini

171 Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

Standartın digәr hüquqi aktlara daxil edilmәsini
Standartın digәr әsasverici sәnәdә daxil edilmәsini
Standartın digәr Dövlәt Proqramına daxil edilmәsini
Elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәrindә standartların birbaşa tәtbiqini
Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini

172 Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

Mәhsulun layihәlәndirilmәsi, istehsalı vә sınağı proseslәrindә standartların birbaşa tәtbiqini
Elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәrindә standartların birbaşa tәtbiqini
Standartın idarәetmә fәaliyyәti proseslәrindә tәtbiqini
Standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini
Mәhsulun sertifikaktlaşdırılması prosesindә standartların birbaşa tәtbiqini

173 İSO/BEK Rәhbәrlik 2 sәnәdi normativ sәnәdlәrin tәtbiqinin neçә üsulunu tövsiyә edir?

•

3
2
6
5
4

174 Kütlә cәdvәlin hansı qrafasında yerlәşdirilir?

•

Cәdvәlin yuxarısında sol tәrәfdә
Cәdvәlin axırıncı qrafasında
Cәdvәlin birinci qrafasında

Cәdvәlin ikinci qrafasında
Cәdvәlin yuxarısında sağ tәrәfdә

175 Әgәr cәdvәlin qrafalarında rәqәmlәr müxtәlif ölçü vahidlәrindә verilәrsә, onda bu ölçü vahidlәri
cәdvәlin hansı hissәsindә yazılır?

•

Cәdvәlin hәr qrafasının başlığında
Cәdvәlin ikinci qrafasında
Cәdvәlin son qrafasında
Cәdvәlin yuxarısında sağ tәrәfdә
Cәdvәlin yuxarısında sol tәrәfdә

176 Әgәr cәdvәldә verilәn bütün parametrlәr eyni fiziki kәmiyyәt vahidi ilә ifadә olunursa, onda bu vahidin
işarәsi cәdvәlin hansı yerindә yazılır?

•

Cәdvәlin birinci qrafasında
Cәdvәlin yuxarısında sağ tәrәfdә
Cәdvәlin yuxarısında sol tәrәfdә
Cәdvәlin son qrafasında
Cәdvәlin ikinci qrafasında

177 Standartın mәtnindә mәcburi tәlәblәri şәrh edәn zaman hansı sözlәrdәn istifadә edilmәlidir?

•

Mәslәhәt bilinir, mәslәhәt görülmür
Kifayәt qәdәr olmalıdır
İcazә verilә bilәr,yerinә yetirilә bilәr, yerinә yetirilmәyә dә bilәr
Zәruridir, olmalıdır, ancaq onda icazә verilir, icazә verilmir
Ola bilәr, olmaya da bilәr

178 Ümumi texniki şәrtlәrin standartının hansı bölmәsindә mәhsulun markalanma yeri, markalanma üsulları
(nәqşetmә, kimyәvi aşınma vә s.), markalanmanın mәzmunu müәyyәnlәşdirilir?

•

Tәhlükәsizlik tәlәblәri
Qәbul qaydaları
Nәzarәt metodları
Tәsniflәşdirmә, әsas parametrlәr vә ölçülәr
Ümumi texniki tәlәblәr

179 Standartın mәzmunundan vә xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq burada tәlәblәr hansı şәkildә verilә bilәr?

•

Mәtn vә şәklindә
Qrafiki material vә cәdvәl şәklindә
Ancaq cәdvәl şәklindә
Ancaq mәtn şәklindә
Mәtn, cәdvәl, qrafiki materiallar şәklindә

180 Standartın müddәalarını tamamlayan materiallar (qrafiki materiallar, böyük formatlı cәdvәllәr,
hesablamalar vә s.) onun hansı struktur elementindә yerlәşdirilir?

•

Tәriflәr
Biblioqrafik göstәricilәr
Normativ istinadlar
Tәlәblәr
Әlavәlәr

181 Standartın mәtnindә istifadә edilәn standartların vә texniki şәrtlәrin siyahısı onun hansı struktur
elementindә verilir?

•

Normativ istinadlar

Tәlәblәr
İşarәlәr vә ixtisarlar
Tәriflәr
Tәtbiq sahәsi

182 . Aşağıdakılardan hansı standartın müqәddimәsindә göstәrilir?

•

Standartın tәtbiq olunma sahәsi
Әvәzinә standart işlәnib hazırlanmış normativ sәnәdlәr barәdә mәlumatlar
Standartın tәlәblәrinә riayәt olunması
Standartın tәtbiqindәn alınan sәmәrә
Standartın tәtbiqinә nәzarәt üsulları

183 Aşağıdakılardan hansı standartın müqәddimәsindә göstәrilir?

•

Standartın tәtbiq olunma sahәsi
Standartın tәtbiqindәn alınan sәmәrә
Standartın tәlәblәrinә riayәt olunması
Standartın tәtbiqinә nәzarәt üsulları
Standartın işlәnib hazırlanması zamanı istifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumatlar

184 . Aşağıdakılardan hansı standartın müqәddimәsindә göstәrilir?

•

Beynәlxalq regional vә ya başqa ölkәnin Milli standartının Azәrbaycan Respublikasının Milli standartı kimi
tәtbiq olunması barәdә mәlumatlar
duzgun cavab yoxdu
Standartın tәlәblәrinә riayәt olunması
Standartın tәtbiqinә nәzarәt üsulları
Standartın tәtbiq olunma sahәsi

185 Aşağıdakılardan hansı standartın müqәddimәsindә göstәrilir?

•

Standartlaşdırma üzrә texniki komitә vә ya layihәçi müәssisә vә standartın tәsdiq edilmәsi haqqında mәlumatlar
Standartın tәlәblәrinә riayәt olunması
Standartın tәtbiqindәn alınan sәmәrә
Standartın tәtbiqinә nәzarәt üsulları
Standartın tәtbiq olunma sahәsi

186 Aşağıdakılardan hansı standartın müqәddimәsindә göstәrilmir?

•

Standartlaşdırma üzrә texniki komitә vә ya layihәçi müәssisә vә standartın tәsdiq edilmәsi haqqında mәlumatlar
Standartın tәtbiq olunma sahәsi, ona nәzarәt üsulları
Әvәzinә standart işlәnib hazırlanmış normativ sәnәdlәr barәdә mәlumatlar
Standartın işlәnib hazırlanması zamanı istifadә olunmuş ixtiralar haqqında mәlumatlar
Beynәlxalq regional vә ya başqa ölkәnin Milli standartının Azәrbaycan Respublikasının Milli standartı kimi
tәtbiq olunması barәdә mәlumatlar

187 Aşağıdakı struktur elementlәrindәn hansılar standartlarda mütlәq göstәrilmәlidir?

•

Giriş, mündәricat
Normativ istinadlar, tәriflәr, tәtbiq sahәsi, mündәricat
Tәriflәr, işarәlәr vә ixisarlar, әlavәlәr, biblioqrafıik göstәrişlәr
Titul vәrәqi, müqәddimә, standartın adı, tәlәblәr
Tәtbiq sahәsi, normativ istinadlar

188 AZS 1.5 – 96 standartına әsasәn hәr bir standart neçә struktur elementinә malik olmalıdır?

•

6
14
12

•

10
8

189 Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә sәnәdin ikinci sәviyyәsi necә adlanır?

•

göstәrişlәr
sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
fәrmanlar
sәrәncamlar
qanunlar

190 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aiddir?

•

Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin fәrdi xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin kooperativ xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin kommersiya xarakterli olması
Öz sәlahiyyәtlәri daxilindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn digәr dövlәt orqanları ilә fәaliyyәtin koordinasiyası

191 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aiddir?

•

Yoxlanılan subyektlәrin kooperativ xarakterli olması
Aşkar edilmiş pozuntulara görә lazımi cәza tәdbirinin tәtbiq edilmәsi
Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin kommersiya xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin fәrdi xarakterli olması

192 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aiddir?

•

Dövlәt müfәttişlәrinin ciddiliyi vә qәrәzsizliyi
Yoxlanılan subyektlәrin fәrdi xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin kooperativ xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin kommersiya xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt xarakterli olması

193 .Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aiddir?

•

Yoxlanılan subyektlәrin kooperativ xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt xarakterli olması
Nәzarәt olunan obyektlәrdәn inzibati vә maliyyә cәhәtdәn qeyriasılılıq
Yoxlanılan subyektlәrin kommersiya xarakterli olması
Yoxlanılan subyektlәrin fәrdi xarakterli olması

194 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aid deyildir?

•

Nәzarәt olunan obyektlәrdәn inzibati vә maliyyә cәhәtdәn qeyriasılılıq
Yoxlanılan subyektlәrin dövlәt vә ya kommersiya xarakterli olması
Öz sәlahiyyәtlәri daxilindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn digәr dövlәt orqanları ilә fәaliyyәtin koordinasiyası
Aşkar edilmiş pozuntulara görә lazımi cәza tәdbirinin tәtbiq edilmәsi
Dövlәt müfәttişlәrinin ciddiliyi vә qәrәzsizliyi

195 Dövlәt nәzarәtinin inkişafı neçә әsasverici prinsiplәrin mәcmusuna әsaslanmalıdır?

•

3
7
5
6
4

196 Tәsәrrüfat subyektinin cәrimә ilә әlaqәdar şikayәti daxil olduqdan sonra neçә gün müddәtinә
baxılmalıdır?

•

45 gün
25 gün
20 gün
15 gün
30 gün

197 Azәrdövlәtstandartın yüksәk vәzifәli şәxsinә vә ya rayon (şәhәr) prokuroruna cәrimә barәdә sәrәncam
daxil olduqdan sonra hansı müddәt әrzindә şikayәt etmәk olar?

•

60 gün
45 gün
30 gün
15 gün
50 gün

198 Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti sanksiya mәblәğini neçә %ni
Azәrdövlәtstandarta ödәmәlidir?

•

100%ni
35 %ni
30 %ni
15 %ni
50 %ni

199 Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti sanksiya mәblәğini neçә %ni yerli büdcәyә
ödәmәlidir?

•

100%ni
35 %ni
30 %ni
15 %ni
50 %ni

200 İstehsal müәssisәlәrindә mәqsәdli yoxlamalar nә üçün aparılır?

•

Yoxlamaların hәcmini minimuma edirmәk vә istehsal olunan mәhsuulun sınağını keçirmәk
Bütün istehsal müәssisәlәrindә istifadә edilәn texniki sәnәdlәrin müxtәlif olduğu üçün
Bütün istehsal müәssisәlәrini vә onlarda istifadә edilәn normativtexniki sәnәdlәr massivini kompleks
yoxlamalarla әhatә etmәk mümkün olmadığı üçün
İstehsal müәssisәlәrindә işi tәşkil etmәk vә lazımi mәhsulu istehsal etmәk mümkün olduğu üçün
İstehsalatda baş vermiş pozuntuları aşkar etmәk vә onları aradan qaldırmaq üçün

201 Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanı müәssisәdә nә mәqsәd üçün tәkrar yoxlama aparır?

•

Aşkar edilmiş pozuntuların sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәk üçün
Aşkar edilmiş pozuntuların hәcmini tәyin etmәk üçün
Aşkar edilmiş pozuntuların davam etmәsini dәqiqlәşdirmәk üçün
Aşkar edilmiş pozuntuların qoyulmuş müddәtdә müәssisә tәrәfindәn aradan qaldırılmasını müәyyәnlәşdirmәk
üçün
Aşkar edilmiş pozuntuların vacibliyini tәyin etmәk üçün

202 Standartın tәlәblәrinin pozulmasının xaarakterindәn asılı olaraq yoxlama iştirakçıları “Yoxlamanın
nәticәlәrinә görә göstәrişlәr” işlәyib hazırlayırlar. Bu sәnәd standartlaşdırma vә metrologiya üzrә әrazi
orqanının rәhbәri tәrәfindәn tәsdiq oluunduqdan sonra hansı tәşkilata göndәrilir?

•

Yoxlanılan müәssisәyә, onun tabe olduğu nazirliyә, şirkәtә
Ancaq yoxlanılan müәssisәyә

Bütün analoji müәssisәlәrә
Bütün nazirliklәrә
Hüquqmühafizә orqanlarına

203 Dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә riayәt olunmasına dövlәt nәzarәtini düzgün hәyta keçirmәk
üçün 7 qrup mәsәlәlәri hәll etmәk lazımdır. Aşağıdakılardan hansı bu qruplara aid deyildir?

•

Dövlәt müfәttişlәrini sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi işinә cәlb
etmәk
İxrac olunan malların ekspertizasını dövlәt nәzarәti orqanlarına tapşırmaq
Әgәr tәsәrrüfat subyektiöz mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüquqi almaq üçün mәhsulun konkret
standartın tәlәblәrinә cavab verdiyini bәyan etmişdirsә, onda hәmin mәhsul konkret standartın bütün tәlәbәlәri
üzrә yoxlanılmalıdır
İxrac olunan mәhsulların istehsalını tәşkil etmәk
Dövlәt nәzarәti orqanları tәrәfindәn aşkar edilmiş keyfiyyәtsiz vә tәhlükәli әrzaq xammalının vә yenyinti
mәhsullarının ekspertizasını aparılmasıını tәmin etmәk

204 Dövlәt standartlarının mәcburi tәlәbәlәrinә riayәt olunmasına dövlәt nәzarәtini düzgün hәyata keçirmәk
üçün hazırki iqtisadi situasiyanı nәzәrә alaraq neçә qrup mәsәlәlәri hәll etmәk lazımdır?

•

7
5
4
3
6

205 Dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә riayәt edilmәsinә nәzarәt kim tәrәfindәn aparılmalıdır?

•

Sınaq laboratoriyaları
Dövlәt müfәttişlәri
Standartı işlәyib hazırlayan tәşkilatın mütәxәssislәri
Müvafiq nazirliklәrin şöbәlәri
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanaların mütәxәssislәri

206 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin metodlarına aiddir?

•

Mәhsulun istehsalının prioritetlәşdirilmәsi
Mәhsulun istehsalının tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsulun istehsalının tәşkili
Mәhsulun qәbulunun xüsusi rejimi
Mәhsulun istehsalının modernlәşdirilmәsi

207 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin metodlarına aiddir?

•

Mәhsulun istehsalının prioritetlәşdirilmәsi
Mәhsulun istehsalının tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsulun istehsalının tәşkili
Azәrdövlәtstandartın sınaq laboratoriyalarında vә ya digәr sәriştәli sınaq laboratoriyalarında nümunәlәrin sınağı
Mәhsulun istehsalının modernlәşdirilmәsi

208 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin metodlarına aiddir?

•

Mәhsulun istehsalının prioritetlәşdirilmәsi
Mәhsulun istehsalının tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsulun istehsalının tәşkili
Mәhsulun sәnәdlәrinin yoxlanması vә onlara texniki baxış
Mәhsulun istehsalının modernlәşdirilmәsi

209 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aid deyildir?

•

Yoxlamaların birbaşa asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Tәmir müәssisәlәrinin nәzarәt vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
Yoxlamaların bilavasitә asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)

210 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aid deyildir?

•

Yoxlamaların birbaşa asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Elmitexniki vә layihәkonstruktor tәşkilatlarının kadr potensialı
Yoxlamaların bilavasitә asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)

211 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aid deyildir?

•

Yoxlamaların birbaşa asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
İstehsal müәssisәsinin lazımi avadanlıqlarla vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
Yoxlamaların bilavasitә asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)

212 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aid deyildir?

•

Yoxlamaların birbaşa asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların qeyrimüntәzәm aparılması
Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
Yoxlamaların bilavasitә asılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)

213 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin metodlarına aid deyildir?

•

Mәhsulun istehsalının tәşkili vә onun tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsulun sәnәdlәrinin yoxlanması vә onlara texniki baxış
Tәsәrrüfat subyektinin sınaq bazasından vә ölçmә vasitәlәrindәn, hәmçinin zәruri hallarda dövlәt metroloji
xidmәtinin bazasından istifadә etmәklә alәti nәzarәt
Azәrdövlәtstandartın sınaq laboratoriyalarında vә ya digәr sәriştәli sınaq laboratoriyalarında nümunәlәrin sınağı
Mәhsulun qәbulunun xüsusi rejimi

214 Dövlәt nәzarәtinin inkişafı neçә istiqamәtdә gedә bilәr?

•

6
2
3
4
5

215 Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti mәblәğin neçә %ni dövlәt büdcәsinә ödәyir?

•

50%  ni
30%  ni
15%  ni
35%  ni
100%  ni

216 Sanksiya barәdә sәrәncam almış tәsәrrüfat subyekti hansı müddәtdә sәrәncama әmәl etmәlidir?
1 il müddәtindә
10 gün müddәtindә

•

15 gün müddәtindә
30 gün müddәtindә
6 ay müddәtindә

217 Buraxılması vә satılması qadağan olunmuş malların satılmasına görә hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә
Xәbәrdarlıq
Minimum әmәk haqqının 3 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 25%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 100%i miqdarında cәrimә

218 Standartların tәlәblәrinin pozulması nәticәsindә insanların hәyatı, sağlamlığı, әmlakı vә әtraf mühit üçün
tәhlükәli mәhsulun satılmasına görә hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Minimum әmәk haqqının 20 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 100%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 25%i miqdarında cәrimә

219 İnsanların hәyatının, sağlamlığının, әmlakının vә әtraf mühitin tәhlükәsizliyinә dair qüvvәdә olan
standartların tәlәblәrinә uyğun olmayan xaricdәn gәtirilmiş malların respublikamız әrazisindә satılmasına
görә hansı sanksiya tәtbiq olunur?

•

Minimum әmәk haqqının 30 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 25%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 100%i miqdarında cjәrimә

220 Lazımi xәbәrdarlıq nişanı olmayan, hәmçinin tәhlükәsiz istifadә qaydaları vә şәraiti barәdә mәlumat
vәrәqәsi olmadan satılan tәhlükәli malların satılmasına görә hansı sanksiya tәtbiq olunur?

•

Minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 20 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 100%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 25%i miqdarında cәrimә

221 Normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab vermәyәn malların istehsalına, saxlanmasına, xidmәtlәrin
göstәrilmәsinә görә hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Minimum әmәk haqqının 2 misli miqdarında cәrimә
Satılmış malların 50%i miqdarında cәrimә
Satılmış malların 25%i qәdәr cәrimә
Satılmış malların 100%i miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 3 misli miqdarında cәrimә

222 Dövlәt standartlarının tәlәblәrinә riayәt edilmәsinә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların vәzifәsi
şәxslәri müvafiq qaydada onlara hәvalә edilmiş vәzifәlәri yerinә yetirmәmәyә, sәlahiyyәtlәrini aşmağa,
dövlәt vә ya kommersiya sirlәrini açmağa, әsassız yoxlama vә müdaxilәlәrә yol vermәyә, habelә
standartlaşdırma haqqında qanunvericiliyi pozmağa görә hansı miqdarda cәrimә olunurlar?

•

Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 30 misli miqdarında
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 15 misli miqdarında
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 20 misli miqdarında
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 25 misli miqdarında
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 10 misli miqdarında

223 Mәhsulların satılmasının, tәdarükünün, göndәrilmәsinin, işlәrin yerinә yetirilmәsinin, xidmәtlәrin
göstәrilmәsinin dayandırılması vә ya qadağan edilmәsi haqqında sәrәncamların pozulmasına görә hansı
sanksiya tәtbiq olunur?

•

Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 20 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 15 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 3 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 5 misli miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqı mәblәğinin 10 misli miqdarında cәrimә

224 Standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinin pozulmasına görә tәsәrrüfat subyektlәrinin
rәhbәrlәri üçün hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 2 misli miqdarında cәrimә
Xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşı miqdarında cәrimә
Xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 4 misli miqdarında cәrimә
Xәbәrdarlıq vә ya vәzifәli maaşının 4 misli miqdarında cәrimә
Xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 3 misli miqdarında cәrimә

225 Sertifikatlaşdırma qaydalarının sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә sınaq laboratoriyaları (mәrkәzlәri)
tәrәfindәn pozulmasına görә hansı sanksiya tәtbiq olunur?

•

Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 2 misli miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 3 misli miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 50 %i miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 75 %i miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin 100 %i miqdarında cәrimә

226 Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) sertifikatlaşdırma qaydalarının istehsalçı (icraçı, satıcı) tәrәfindәn
pozulmasına görә hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 25%i
miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 50%i
miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 30%i
miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 75%i
miqdarında cәrimә
Sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) 100%i
miqdarında cәrimә

227 Mәcburi sertifikatlaşdırılmalı, lakin sertifikatlaşdırılmamış mәhsulların satılmasına görә hansı sanksiya
tәtbiq edilir?

•

Satılmış mәhsulun 25%i miqdarında cәrimә
Satılmış mәhsulun 100%i miqdarında cәrimә
Satılmış mәhsulun 75%i miqdarında cәrimә
Satılmış mәhsulun 50%i miqdarında cәrimә
Minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә

228 Dövlәt nәzarәti zamanı yoxlayıcılar ldazımi sәnәdlәri tәrtib edir vә “Yoxlamanın nәticәlәrinә görә
göstәrişlәr” işlәyib hazırlayrlar. Bu sәnәd standartlaşdırma vә metrologiya üzrә әrazi orqanının rәhbәrliyi
tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn sonra hara göndәrilir?

•

Yoxlaşılmış müәssisәyә
Nazirliyә vә şirkәtә
Azәrdövlәtstandarta
Yoxlanılmış müәssisәyә, onun tabe olduğu nazirliyә, şirkәtә
Yoxlaşılmış müәssisәyә vә inzibati orqanlara

229 Standartlara dövlәt nәzarәti neçә növ müәssisә vә tәşkilatlarda aparılır?

•

7
8
4
5
6

230 Aşağıdakılardan hansı dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin olunmasına aiddir?

•

Yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
İstehsal müәssisәsinin lazımi avadanlıqlarla vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
Tәmir müәssisәlәrinin nәzarәt vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
Elmitexniki vә layihәkonstruktor tәşkilatlarının kadr potensialı
Yoxlamaların qeyrimüntәzәm aparılması

231 Stanadartlara dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyi neçә әsas prinsipә riayәt edilmәsi ilә tәmin olunur?

•

6
2
3
4
5

232 Stanadartlara dövlәt nәzarәtinin neçә metodu vardır?

•

6
2
3
4
5

233 Respublikada dövlәt standartlarına nәzarәt vә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә Baş dövlәt
müfәttişi vәzifәsini kim icra edir?

•

Azәrdövlәtstandartın müvafiq şöbә müdirlәri
Nazirliklәrin müvafiq şöbә müdirlәri
Müvafiq nazirlәr
Nazirlәr Kabinetinin müvafiq şöbә müdiri
Azәrdövlәtstandartın sәdri

234 İSO 10013 beynәlxalq standartinda hansı sәnәdlәrin hazırlanması üçün tövsiyyәlәr verilmişdir?

•

vәsait
fәrman
sәrәncam
“Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik”
qanun

235 Sınaq laboratoriyalarında keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olmasını tәsdiq edәn әsas sәnәd necә
adlanır?

•

vәsait
“Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik”
sәrәncam
fәrman
qanun

236 Xidmәtin tәyinat göstәricisi aşağıdakılardan hansılar ola bilәr?

•

hәrәkәt intervalı
salonların ekologiyası
salonların gigeniyası
hәrәkәt intervalı, salonların sanitariyası vә gigeniyası
salonların sanitariyası

237 Personal üçün standartlar hansı sәnәdlәr kimi hazırlanır?

•

xidmәtlәrin sertifikatlaşdırma sistemlәrinin vә ya müxtәlif sahәlәrin mütәxәssislәrinin normativ sәnәdlәri
mәişәt texnikasının
avtoservis xidmәtlәrinin
istehsalat xidmәtlәrinin
heç biri

238 Xidmәtin tәyinat göstәricilәri aşağıdakılardan hansılar ola bilәr?

•

xidmәtlәrin assortimenti vә fasonların müxtәlifliyi
xidmәtlәrin ardıcılığı
xidmәtlәrin aparılması
xidmәtlәrin növlәri
xidmәtlәrin qiymәti

239 Personal ustalığı xarakteristikası onun hansı bacarığından әmәlә gәlir?

•

ixtisasının artırılmasından, istehlakçı ilә qarşılıqlı әlaqәni nәzәrdә tutan fәaliyyәti
ustanın sürәtindәn
ustanın ehtiyatlılığından
ustanın tәhsilindәn
ustanın savadından

240 Personal ustalığı xarakteristikası aşağıdakı hansı keyfiyyәtdәn formalaşır?

•

personal sәriştәliliyi, xidmәtin keyfiyyәti
ustanın ehtiyatlılığından
ustanın savadından
ustanın tәhsilindәn
ustanın sürәtindәn

241 Metroloji xidmәtlәr hansılardır?

•

avtoservis xidmәtlәri
avtoservis xidmәtlәri, mәişәt texnikasının tәmiri, istehsalat xidmәtlәri vә s.
heç biri
istehsalat xidmәtlәri
mәişәt texnikasının

242 Bioloji xidmәtlәr hansılardır?

•

iaşә xidmәtlәri, dәrmanlarla müalıcә, bәrbәrxana, hamam vә s.
iaşә xәdmәtlәri
dәrmanlarla müalıcә
bәrbәrxana
hamam

243 Parametrik xidmәtlәr hansılardır?

•

geyimin yuyulması
geyimin tikilmәsi, texniki qilluqlar, tibbi analizlәrun aparılması vә s.
geyimin tikilmәsi

geyimin ütilәnmәsi
geyimin saxlanması

244 Funksional xidmәt necә başa düşülür?

•

xidmәtlәrin cәtinliyini
kompleks xidmәtlәrin icrası
xidmәtlәrin qiymәtini
xidmәtlәrin sәrtliyini
xidmәtlәrin xüsusiyyıtini

245 müxtәlif növ xidmәtlәrin xassәlәrinin analizi әsasında onların keyfiyyәt göstәricilәri hansı qruplara
bölünür?

•

funksional tәyinat, tәhlükәsizlik, etibarlılıq, personal ustalığı vә xidmәt mәdәniyyәti
personal ustalığı
etibarlılıq
tәhlükәsizlik
funksional tәyinat

246 Personal üçün standartlar hansı tәlәblәri müәyyәnlәşdirir?

•

mәhsulun reologiyasına
mәhsulun tәmizliyinә
mәhsulun histologiyasına
mәhsulun ekologiyasına
xidmәtedici vә istehsalçı

247 Müәssisәlәr üçün standartlar hansı tәlәblәri müәyyәnlәşdirir?

•

mәhsulun tәmizliyinә
mәhsulun reologiyasına
mәhsulun ekologiyasına
oxşar xidmәr müәssisәlәrinә vә onların siniflәçdirilmәsinә
mәhsulun histologiyasına

248 Maddi xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә yoxlanmasına әsas metodlar hansılardır?

•

riyazi metodlar
analitikhesabat, orqanoleptik, alәti
eksperimental metodlar
nәzәri tәhlil metodları
emprik metodlar

249 Qeyrimaddi xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә yoxlanmasına әsas metodlar hansılardır?

•

riyazi metodlar
sosioloji vә ekspert metodları
nәzәri tәhlil metodları
emprik metodlar
eksperimental metodlar

250 Proseslәr üçün standartlar nәlәrә tәlәblәri әks etdirir?

•

xidmәtlәrin sәrtliyini
xidmәtlәrin qiymәtini
müxtәlif xidmәtlәrin göstәrilmәsi texnologiyasına
xidmәtlәrin cәtinliyini
xidmәtlәrin xüsusiyyıtini

251 Xıdmәtlәr üçün standartlar özlәrindә nәyi birlәşdirir?

•

xidmәtlәrin cәtinliyini
oxşar xidmәt qruplarına vә ya konkret xidmәt növünә tәlәblәri
xidmәtlәrin qiymәtini
xidmәtlәrin sәrtliyini
xidmәtlәrin xüsusiyyıtini

252 Xıdmәtlәr üçün әsas standartlar özlәrindә nәyi әks etdirir?

•

xidmәtlәrin qiymәtini
xidmәtlәrin cәtinliyini
xidmәtlәrin sәrtliyini
xidmәtlәrin xüsusiyyıtini
terminologiyanı vә keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturasını

253 Ekoloji idarәetmә sistemi yaradılıb tәtbiq edildikdәn sonra müәssisәlәr sistemin hansı standartının
tәlәblәrinә uyğunluq sertifikatı alırlar?

•

İSO 14005
İSO 14001
İSO 14002
İSO 14003
İSO 14004

254 İSO 14000 standartlar kompleksinin tәrkibinә daha hansılar daxildir?

•

mәhsulun ekologiyası
ekoloji audit, ekoloji tәmiz mәhsulun nişanlanma proseduru vә s.
mәhsulun histologiyası
mәhsulun tәmizliyi
mәhsulun reologiyası

255 Ekoloji idarәetmә sisteminin yaradılmasına vә fәaliyyәt göstәrmәsinә hansı konkret seriyalar tәlәblәri
müәyyәnlәşdirir?

•

İSO 14008 vә İSO 14008 seriyalları
İSO 14001 vә İSO 14004 seriyalları
İSO 14011 vә İSO 14011 seriyalları
İSO 14010 vә İSO 14010 seriyalları
İSO 14009 vә İSO 14009 seriyalları

256 Ekoloji idarәetmә sisteminin bazasını hansı standart tәşkil edir?

•

İSO 18000 seriyalı
İSO 14000 seriyalı
İSO 15000 seriyalı
İSO 16000 seriyalı
İSO 17000 seriyalı

257 Keyfiyyәt sistemlәri ilә yanaşı digәr hansı sistemlәr mövcuddur?

•

ekoloji idarәetmә sistemlәri
yağlama sistemlәri
qablaşdırma sistemlәri
balanslaşdırma sistemlәri
ölçmә sistemlәri

258 QS standartının strukturu hansı tәlәblәri müәyyәnlәşdirir?

•

müәssisә standatlarına tәlәblәri
mәhsulun standatlarına tәlәblәri
hövzә standatlarına tәlәblәri
İSO 9000 standatına әsaslanan tәlәblәri, sahәyә tәlәblәri vә spesifik avtomobil kompaniyalarına tәlәblәri
sahә standatlarına tәlәblәri

259 QS standartının strukturu neçә qrup tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır?

•

5
3
4
1
2

260 QS standartının ikincı nәşri nә vaxt olub?

•

1994
1996
1995
1997
1998

261 QS standartının birincı nәşri nә vaxt olub?

•

1998
1994
1995
1996
1997

262 İSO 9000 seryalı standartları hansı tәlәblәri nәzәrdә tutur?

•

mәhsulun qablaşdırılmasına normaları
keyfiyyәt sistemlәrinә normaları
mәhsulun kütlәsinә normaları
mәhsulun ölçülәrinә normaları
mәhsulunsaxlanmasına normaları

263 Mәhsulun keyfiyyәt sistemlәrinә normalar hansı seryalı standartlarda verilir?

•

İSO 12000
İSO 10000
İSO 9000
İSO 11000
İSO 13000

264 Standartın “Nişanlanma” yarımbölmәsindә hansı tәlәblәr verilir?

•

mәhsulun ölçülәrinә
mәhsulun kütlәsinә
mәhsulun qablaşdırılmasına
mәhsulunsaxlanmasına
müşayәtedici vә istismar sәnәdlәrinin uyğunluq nişanı ilә nişanlanmasına

265 Standartın “Sınaq metodları” yarımbölmәsindә hansı tәlәblәr verilir?

•

son mәhsulun qablaşdırılması
sınaq vә nәzarәt metodlarına, aparılma qaydalarına vә s.
son mәhsulun utillәşdirilmәsi

son mәhsulun nünmayiş olunması
son mәhsulun standartlaşdırılması

266 Mәhsulun standartının “Qәbul qaydaları” yarımbölmәsindә hansı tәlәblәr verilir?

•

son mәhsulun sertifikatlaşdırılan göstәricilәrinin, onun tәrkib hissәsinin vә materialın oxşarlığına, onların tәyin
edilmәsi şәrtlәrinә vә nümunәlәrin seçilmәsinә verilәn tәlәblәr
son mәhsulun standartlaşdırılması
son mәhsulun utillәşdirilmәsi
son mәhsulun nünmayiş olunması
son mәhsulun qablaşdırılması

267 “Tәhlükәsizlik tәlәblәri” yarımbölmәsindә hansı xarakteristikalar verilmәlidir?

•

mәhsulun satılması
qanunvericilik vә normativ aktlarla tәyin olunan tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәmini
mәhsulun nişanlanması
mәhsulun saxlanması
mәhsulun alınması

268 Sertifikatlaşdırma zamanıtәsdiqlәnmәsi tәlәb olunan göstәricilәr necә olmalıdır?

•

tәsdiq olunmalıdır
yazılmalıdır
verilmәlidir
seçilmәlidir
birmәnalı vә әsaslandırılmış şәrh olunmalıdır

269 Standartın “Tәlәblәr” bölmәsinә ümumi halda nәlәr yazılır?

•

mәhsulun satılması
mәhsulun nişanlanması
mәhsulun saxlanması
mәhsulun alınması
mәhsulun müxtәlif modifikasiyasına mәcburi tәlәblәrin yayılması

270 Zәruri halda standartın “Tәtbiq olunma sahәsi”ndә hansı tәlәblәr göstәrilir?

•

mәhsulun nişanlanması
mәhsulun müxtәlif modifikasiyasına mәcburi tәlәblәrin yayılması
mәhsulun satılması
mәhsulun alınması
mәhsulun saxlanması

271 Standartın “Tәtbiq olunma sahәsi” hansı tәlәblәr göstәrilir?

•

mәhsulun nişanlanması
Mәcburi sertifikatlaşdırma zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyi vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin edilmәsi
mәhsulun satılması
mәhsulun alınması
mәhsulun saxlanması

272 Imtinasızlıq üçün sertifikatlaşdırma sınaqları nәdir?

•

mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir;
texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir.
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;
onun funksional göstәricilәrinin istismar şәraitinә uyğunluğunun, xarici tәsiredici amillәrә dözümlülüyünün
qiymәtlәndirilmәsi üçün obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır

texniki tәyinatlı mәhsulların etibarlılıq göstәricilәrinin uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә aparırlar;

273 Mәhsulun sertifikatlaşdırma sınaqları nә üçün aparılır?

•

obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;
texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir.
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir;
texniki tәyinatlı mәhsulların etibarlılıq göstәricilәrinin uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә aparırlar;
onun funksional göstәricilәrinin istismar şәraitinә uyğunluğunun, xarici tәsiredici amillәrә dözümlülüyünün
qiymәtlәndirilmәsi üçün obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır

274 Orqanoleptik nәzarәt nәdir?

•

nәzarәt hәmişә hәyata keçirilir.
bu zaman nәzarәt obyektinә baxış keçirilir vә onun normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu tәyin
edilir;
ekspertlәr – mütәcәssislәr tәrәfindәn aparılır vә onun nәticәlәri balla qiymәtlәndirilir (bu, subyektiv metoddur);
onun keçirilmә müddәti reqlamentlәşdirilmir
müәyyәn vaxtdan sonra nәzarәt tәkrarәn keçirilir (saatlar, sutkalar, aylar);

275 Dövrü nәzarәt nәdir?

•

nәzarәt hәmişә hәyata keçirilir.
müәyyәn vaxtdan sonra nәzarәt tәkrarәn keçirilir (saatlar, sutkalar, aylar);
bu zaman nәzarәt obyektinә baxış keçirilir vә onun normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu tәyin
edilir;
onun keçirilmә müddәti reqlamentlәşdirilmir
ekspertlәr – mütәcәssislәr tәrәfindәn aparılır vә onun nәticәlәri balla qiymәtlәndirilir (bu, subyektiv metoddur);

276 Möhkәmliyә sınaqlar nә üçün aparılır?

•

mәmulata müәyyәn faktorların tәsiri zamanı onların öz funksiyalarını realizә etmә vә parametrlәrinin qiymәtlәrini
NTSdә verilmiş normalar hәddindә saxlama qabiliyyәtinә nәzarәt üçün aparılır.
obyektin xidmәtedici personal vә ya bu obyektlә әlaqәli olan şәxslәr üçün tәhlükәsiz olduğunu tәsdiq etmәk
mәqsәdilә aparılır;
obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır
obyektin verilmiş şәraitdә etibarlılıq göstәricilәrini tәyin etmәk üçün hәyata keçirilir;
obyektin müәyyәn xarakteristikalarının qoyulmuş sәrhәdlәrdәn kәnara çıxmasına şәrait yaradan faktorların
qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aparılır;

277 Etibarlılığa sınaqlar nә üçün aparılır?

•

obyektin xidmәtedici personal vә ya bu obyektlә әlaqәli olan şәxslәr üçün tәhlükәsiz olduğunu tәsdiq etmәk
mәqsәdilә aparılır;
mәmulata müәyyәn faktorların tәsiri zamanı onların öz funksiyalarını realizә etmә vә parametrlәrinin qiymәtlәrini
NTSdә verilmiş normalar hәddindә saxlama qabiliyyәtinә nәzarәt üçün aparılır.
obyektin müәyyәn xarakteristikalarının qoyulmuş sәrhәdlәrdәn kәnara çıxmasına şәrait yaradan faktorların
qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aparılır;
obyektin verilmiş şәraitdә etibarlılıq göstәricilәrini tәyin etmәk üçün hәyata keçirilir;
obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır

278 Qısaldılmış sınaqlar hansıdır?

•

onların aparılma metodları vә şәraiti istismar şәraitinә uyğun müәyyәn intervalda mәhsulun xassәlәrinin
xarakteristikları haqqında lazımi hәcmdә informasiyanın alınmasını tәmin edir
elmitәdqiqat vә ya sınaq bölmәlәrindә sınaq avadanlıqlarında aparılan sınaqlar.
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә aparılır;
onlar qısaldılmış proqram üzrә aparılır;
onların aparılma metodları vә şәraiti normal sınaqlara nisbәtәn daha qısa müddәtdә obyektin xassәlәrinin
xarakteristikaları haqqında lazımi informasiyanın alınmasını tәmin edir;

279 Normal sınaqlar hansıdır?

•

elmitәdqiqat vә ya sınaq bölmәlәrindә sınaq avadanlıqlarında aparılan sınaqlar.
onların aparılma metodları vә şәraiti normal sınaqlara nisbәtәn daha qısa müddәtdә obyektin xassәlәrinin
xarakteristikaları haqqında lazımi informasiyanın alınmasını tәmin edir;
onların aparılma metodları vә şәraiti istismar şәraitinә uyğun müәyyәn intervalda mәhsulun xassәlәrinin
xarakteristikları haqqında lazımi hәcmdә informasiyanın alınmasını tәmin edir
onlar qısaldılmış proqram üzrә aparılır;
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә aparılır;

280 Natural sınaqları hansıdır?

•

bilavasitә istehsal olunmuş mәhsulun sınağıdır;
onlar sınaq poliqonunda yerinә yetirilә bilәr.
elmitәdqiqat vә ya sınaq bölmәlәrindә sınaq avadanlıqlarında aparılan sınaqlar;
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә (sadәlәşdirilmiş, qısaldılmış) aparılır;
laboratoriya şәraitindә hәyata keçirilәn sınaqlardır

281 Idarә sınaqları hansılardır?

•

bir qayda olaraq, qәbul sınaqları zamanı aparırlar
mәhsulun avropa normalarına uyğunlaşdırılması.
mәhsulun sonrakı istismarının (istehlakının) mümkünlüyünü vә mәqsәdәuyğunluğunu tәyin etmәk üçün o
hallarda aparılır ki, onun keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi tәhlükәsizlik, sağlamlıq, әtraf mühit üçün qorxu
yarada bilsin vә yaxud mәhsulun tәtbiqinin effektivliyinin aşağı düşmәsinә gәtirib çıxarsın;
Istehsaltexniki vә mәdәnimәişәt tәyinatlı mәhsulların vacib növlәrinin sınaqlar üzrә baş tәşkilatlarda aparılan
sınaqlar;
maraqlı nazirliyin (idarәnin) nümayәndәlәrindәn ibarәt komissiya tәrәfindәn aparılan sınaqlardır;

282 Sertifikatlaşdırma sınaqlarını nә üçün aparılır?

•

mәhsulun tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәyin etmәk üçün.
mәhsulun NTSin tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq etmәk, etibarlılıq haqqında әlavә mәlumatlar almaq,
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, istifadә effektliliyini yüksәltmәk, sonrakı işlәmәlәrdә lazım ola bilәcәk
mәlumatları әldә etmәk üçün;
sınaqların aparılması zamanı o göstәricilәrә nәzarәt edilir ki, onlar texnoloji prosesin stabilliyindәn asılıdır vә
tәhviltәslim sınaqları zamanı yoxlanılmır
sınaqları konstruksiyada vә texnoloji proseslәrdә edilәn dәyişikliklәrin mәqsәdәuyğunluğunu vә effektivliyini
qiymәtlәndirmәk üçün;
seçmә yolla hazır vә istehlakda olan mәhsulların nümunәlәrinin keyfiyyәtinin stabilliyinә nәzarәt üçün hәyata
keçirirlәr;

283 Tipli sınaqlar nә üçün aparılır?

•

mәhsulun tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәyin etmәk üçün aparırlar.
mәhsulun NTSin tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq etmәk, etibarlılıq haqqında әlavә mәlumatlar almaq,
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, istifadә effektliliyini yüksәltmәk, sonrakı işlәmәlәrdә lazım ola bilәcәk
mәlumatları әldә etmәk üçün aparılır;
sınaqların aparılması zamanı o göstәricilәrә nәzarәt edilir ki, onlar texnoloji prosesin stabilliyindәn asılıdır vә
tәhviltәslim sınaqları zamanı yoxlanılmır
sınaqları konstruksiyada vә texnoloji proseslәrdә edilәn dәyişikliklәrin mәqsәdәuyğunluğunu vә effektivliyini
qiymәtlәndirmәk üçün aparırlar;
seçmә yolla hazır vә istehlakda olan mәhsulların nümunәlәrinin keyfiyyәtinin stabilliyinә nәzarәt üçün hәyata
keçirirlәr;

284 Dövrü sınaqlar nә vaxt aparılır?

•

sınaqların aparılması zamanı o göstәricilәrә nәzarәt edilir ki, onlar texnoloji prosesin stabilliyindәn asılıdır vә
tәhviltәslim sınaqları zamanı yoxlanılmır
sınaqları konstruksiyada vә texnoloji proseslәrdә edilәn dәyişikliklәrin mәqsәdәuyğunluğunu vә effektivliyini
qiymәtlәndirmәk üçün aparırlar
seçmә yolla hazır vә istehlakda olan mәhsulların nümunәlәrinin keyfiyyәtinin stabilliyinә nәzarәt üçün hәyata
keçirirlәr;

mәhsulun tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәyin etmәk üçün aparırlar.
mәhsulun NTSin tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq etmәk, etibarlılıq haqqında әlavә mәlumatlar almaq,
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, istifadә effektliliyini yüksәltmәk, sonrakı işlәmәlәrdә lazım ola bilәcәk
mәlumatları әldә etmәk üçün aparılır;

285 Dövrü sınaqları aşağıdakı mәqsәdlәr üçün aparırlar:

•

mәhsulun istismara göndәrildiyi zaman onun istifadәyә yararlılığı haqqında qәrar qәbul etmәk üçün aparırlar;
tәcrübi nümunәnin vә seriyalı mәhsulun istehsalçıları Müxtәlif olduqda müәssisәnin konkret mәhsulun istehsalı
üçün hazır olmasını qiymәtlәndirәn zaman; digәr müәssisәdә istehsalı mәnimsәnilmiş mәhsulların istehsalata
qoyulduğu zaman.
texniki tapşırıqda qoyulmuş bütün tәlәblәrә vә göstәricilәrin qiymәtlәrinә nәzarәt edilir;
mәhsulun istehsalata qoyulmasının mәqsәdәuyuğunluğunu vә mümkünlüyünü tәyin etmәk üçün;
qәbul nәzarәti zamanı istifadә olunan sınaq metodlarının effektivliyini tәsdiq etmәk üçün

286 Dövlәt sınaqları harada aparılır?

•

tәcrübi nümunәnin vә seriyalı mәhsulun istehsalçıları Müxtәlif olduqda müәssisәnin konkret mәhsulun istehsalı
üçün hazır olmasını qiymәtlәndirәn zaman; digәr müәssisәdә istehsalı mәnimsәnilmiş mәhsulların istehsalata
qoyulduğu zaman.
mәhsulun istismara göndәrildiyi zaman onun istifadәyә yararlılığı haqqında qәrar qәbul etmәk üçün aparırlar;
qәbul nәzarәti zamanı istifadә olunan sınaq metodlarının effektivliyini tәsdiq etmәk
mәhsulun istehsalata qoyulmasının mәqsәdәuyuğunluğunu vә mümkünlüyünü tәyin etmәk üçün;
sınaqlar attestasiya olunmuş sınaq bölmәlәrindә (laboratoriyalarında) qәbul komissiyasının rәhbәrliyi altında
keçirilir;

287 Ixtisaslaşdırılmış sınaqları nә vaxt aparılır?

•

mәhsulun istismara göndәrildiyi zaman onun istifadәyә yararlılığı haqqında qәrar qәbul etmәk üçün aparırlar
qәbul nәzarәti zamanı istifadә olunan sınaq metodlarının effektivliyini tәsdiq etmәk
mәhsulun istehsalata qoyulmasının mәqsәdәuyuğunluğunu vә mümkünlüyünü tәyin etmәk üçün;
texniki tapşırıqda qoyulmuş bütün tәlәblәrә vә göstәricilәrin qiymәtlәrinә nәzarәt edilir;
tәcrübi nümunәnin vә seriyalı mәhsulun istehsalçıları müxtәlif olduqda müәssisәnin konkret mәhsulun istehsalı
üçün hazır olmasını qiymәtlәndirәn zaman vә digәr müәssisәdә istehsalı mәnimsәnilmiş mәhsulların istehsalata
qoyulduğu zaman.

288 Qәbul sınaqları nә üçün aparılır?

•

texniki tapşırıqda qoyulmuş bütün tәlәblәrә vә göstәricilәrin qiymәtlәrinә nәzarәt edilir;
mәhsulun istismara göndәrildiyi zaman onun istifadәyә yararlılığı haqqında qәrar qәbul etmәk üçün aparırlar;
qәbul nәzarәti zamanı istifadә olunan sınaq metodlarının effektivliyini tәsdiq etmәk
mәhsulun istehsalata qoyulmasının mәqsәdәuyuğunluğunu vә mümkünlüyünü tәyin etmәk üçün;
tәcrübi nümunәnin vә seriyalı mәhsulun istehsalçıları Müxtәlif olduqda müәssisәnin konkret mәhsulun istehsalı
üçün hazır olmasını qiymәtlәndirәn zaman; digәr müәssisәdә istehsalı mәnimsәnilmiş mәhsulların istehsalata
qoyulduğu zaman.

289 Ilkin sınaqların mәqsәdi nәdir?

•

texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor
işlәri mәrhәlәsindә aparılmasıdır;
nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәkdәn ibarәtdir
obyektin ancaq yararlılığı faktını müәyyәnlәşdirmәk lazım gәlir, yәni tәyin etmәk lazım gәlir ki, obyektlәr
sırasından götürülmüş nümunә qoyulmuş tәlәblәrә cavab verir vә ya cavab vermir;
istehsal zamanı mәmulatın tәrkib hissәlәrinin vә komplektlәşdirici mәmulatların müәyyәn nümunәlәrinin texniki
şәrtlәrә uyğunluğunu yoxlamaqdan ibarәtdir.
verilmiş dәqiqliklә bir vә ya bir neçә kәmiyyәtin qiymәtlәrini tapmaqdır;

290 Tamamlayıcı sınaqlar nә vaxt aparılır?

•

texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor
işlәri mәrhәlәsindә;
verilmiş dәqiqliklә bir vә ya bir neçә kәmiyyәtin qiymәtlәrini tapmaqdır;

istehsal zamanı mәmulatın tәrkib hissәlәrinin vә komplektlәşdirici mәmulatların müәyyәn nümunәlәrinin texniki
şәrtlәrә uyğunluğunu yoxlamaqdan ibarәtdir.
obyektin ancaq yararlılığı faktını müәyyәnlәşdirmәk lazım gәlir, yәni tәyin etmәk lazım gәlir ki, obyektlәr
sırasından götürülmüş nümunә qoyulmuş tәlәblәrә cavab verir vә ya cavab vermir;
nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәkdәn ibarәtdir

291 Nәzarәt sınaqlarının mәqsәdi nәdir?

•

texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor
işlәri mәrhәlәsindә aparılmasıdır;
nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәkdәn ibarәtdir
istehsal zamanı mәmulatın tәrkib hissәlәrinin vә komplektlәşdirici mәmulatların müәyyәn nümunәlәrinin texniki
şәrtlәrә uyğunluğunu yoxlamaqdan ibarәtdir.
obyektin ancaq yararlılığı faktını müәyyәnlәşdirmәk lazım gәlir, yәni tәyin etmәk lazım gәlir ki, obyektlәr
sırasından götürülmüş nümunә qoyulmuş tәlәblәrә cavab verir vә ya cavab vermir;
verilmiş dәqiqliklә bir vә ya bir neçә kәmiyyәtin qiymәtlәrini tapmaqdır;

292 Qiymәtlәndirici sınaqların mәqsәdi nәdir?

•

texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor
işlәri mәrhәlәsindә aparılmasıdır;
nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәkdәn ibarәtdir
verilmiş dәqiqliklә bir vә ya bir neçә kәmiyyәtin qiymәtlәrini tapmaqdır;
obyektin ancaq yararlılığı faktını müәyyәnlәşdirmәk lazım gәlir, yәni tәyin etmәk lazım gәlir ki, obyektlәr
sırasından götürülmüş nümunә qoyulmuş tәlәblәrә cavab verir vә ya cavab vermir;
istehsal zamanı mәmulatın tәrkib hissәlәrinin vә komplektlәşdirici mәmulatların müәyyәn nümunәlәrinin texniki
şәrtlәrә uyğunluğunu yoxlamaqdan ibarәtdir.

293 Tәyinedici sınaqların mәqsәdi nәdir?

•

istehsal zamanı mәmulatın tәrkib hissәlәrinin vә komplektlәşdirici mәmulatların müәyyәn nümunәlәrinin texniki
şәrtlәrә uyğunluğunu yoxlamaqdan ibarәtdir.
texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor
işlәri mәrhәlәsindә aparılmasıdır;
nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәkdәn ibarәtdir
obyektin ancaq yararlılığı faktını müәyyәnlәşdirmәk lazım gәlir, yәni tәyin etmәk lazım gәlir ki, obyektlәr
sırasından götürülmüş nümunә qoyulmuş tәlәblәrә cavab verir vә ya cavab vermir;
verilmiş dәqiqliklә bir vә ya bir neçә kәmiyyәtin qiymәtlәrini tapmaqdır;

294 Sınağın mәqsәdi nәdir?

•

mәhsulun avropa normalarına uyğunlaşdırılması.
mәhsulun xarakteristikalarının kәmiyyәtcә vә ya keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi;
mәhsulun xarakteristikalarının normativ sәnәdlәrdә verilәn tәlәblәrә uyğunluğunu müәyyәn etmәk;
kәmiyyәtin qiymәtinin (parametrin) tәyin edilmәsi
ekspertlәrin qiymәtlәndirmә metodları;

295 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

istehsalatın metroloji tәminat vasitәlәri
Avadanlığın istismarı vә tәmiri, texnoloji normalar vә onlardan istifadә qaydaları, tipli texnoloji proseslәr,
komplektlәşdirici mәmulatlar, istehsalatın hazırlanması, son mәhsul
İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili metodları
Tipli texnoloji proseslәr vә texnoloji normalar
Avadanlığın istismarı vә tәmiri

296 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

Avadanlığın istismarı vә tәmiri
istehsalatın metroloji tәminat vasitәlәri
Tipli texnoloji proseslәr vә texnoloji normalar
İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili metodları

•

Texnoloji normalar, istehsalatın texniki vasitәlәri, avadanlıqların tәmiri, xammal vә materiallar, son mәhsul

297 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda nәlәr öz әksini tapmışdır?

•

İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili, tipli texnoloji poseslәr, istehsalatın metroloji tәminatı, xammal vә materiallar,
son mәhsul
Avadanlığın istismarı vә tәmiri
Tipli texnoloji proseslәr vә texnoloji normalar
İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili metodları
istehsalatın metroloji tәminat vasitәlәri

298 Patent informasiyası digәr informasiyaları neçә il qabaqlayır?

•

23 il
35 il
45 il
56 il
78 il

299 Qabaqlayan standartlaşdırma ideyasının tәcrübәdә geniş tәtbiqi hansı standartda nәzәrdә tutulmuşdur?

•

AZS 1.496 standartında
QOST 1.068 “Dövlәt standartlaşdırma sistemi”
QOST 1.085 standartında
AZS 1.6 96 standartında
AZS 1.6 96 standartında

300 Cihazqayırmada standartların orta uzunömürlülüyü neçә il tәşkil edir?

•

6
56
7
3
2

301 Maşınqayırmada standartların orta uzunömürlülüyü neçә il tәşkil edir?

•

6
10
7
8
5

302 İlk dәfә bizim ölkәdә qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçәnci ildә irәli sürülmüşdür?

•

1938
1929
1912
1878
1920

303 Aşağıdakılardan hansı kompleks standartlaşdırma proqramına aid deyil?

•

avadanlığın istismarı vә tәmiri
son mәhsul
mәhsulun fiziki vә kimyәvi vasitәlәri
istehsalatın texniki vasitәlәri
xammal, materiallar

304 Kompleks standartlaşdırma proqramlarını formalaşdıran zaman necә mәsәlә hәll olunur?

•

2
6
3
5
4

305 . Standartların işlәnib hazırlanması zamanı nәlәr nәzәrә alınmalıdır?

•

elmitexniki kәşflәr
elmi tәdqiqat işlәrinin nәticәlәri
dünya texniki әdәbiyyatı vә sәnayedә әldә olunmuş tәcrübә
patent informasiyası
konstruktor işlәrinin nәticәlәri

306 Standartların ömrünü uzatmaq üçün neçә tәdbir hәyata keçirilir?

•

5
4
1
2
6

307 Nә zaman elmi texniki tәrәqqinin sürәtlә inkişafı elmi ideyanın әmәlә gәlmәsi ilә onun hәyata
keçirilmәsi arasındakı vaxtı kәskin qısaltdı?

•

XVIII әsr
XXI әsr
XVI әsr
XIX әsr
XX әsr

308 XX әsrdә tranzistorlar üçün ideyanın praktiki hәyata keçirilmәsi dövrü neçә il tәşkil etdi?

•

5
10
12
14
15

309 XX әsrdә elmitexniki tәrәqqinin sürәtlә inkişafı elmi ideyanın әmәlә gәlmәsi ilә onun hәyata
keçirilmәsi arasındakı vaxtı kәskin qısaltdı. Bu zaman radio üçün ideyanın praktiki hәyata keçirilmәsi dövrü
neçә il tәşkil etdi?

•

25
45
40
35
30

310 Maşınqayırmada standartların orta “Uzunömürlülüyü” neçә il tәşkil edir?

•

7 il
9 il
5 il
6 il
8 il

311 Kompleks standartlaşdırmanın mühüm cәhәti nәdir?

•

O, qarşılıqlı uzlaşdırılmış standartların işlәnmәsini asanlaşdırır
O, yuksәk keyfiyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün konstruktor bürolarına vә müәsssәlәrә yaxından kömәk edir
O, standartların vә texniki şәrtlәrin vaxtında hazırlanmasına şәrait yaradır, lakin müәssisәlәrin işini bir qәdәr
lәngidir
O, qarşılıqlı uzlaşdırılmış standartların vә texniki şәrtlәrin işlәnmәsi üçün şәrait yaradır vә kooperasiya yolu ilә
işlәyәn müәssisәlәrin işini koordinasiya etmәyә imkan verir
O, kooperasiya yolu ilә işlәyәn müәssisәlәrin işini çәtinlәşdirir

312 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

Avadanlığın istismarı vә tәmiri, tipli texnoloji proseslәr vә texnoloji normalar, istehsalatın hazırlanması vә tәşkili
metodları, istehsalatın metroloji tәminat vasitәlәri, istehsalat üçün texniki vasitәlәr, xammal, material vә
komplektlәşdirici mәmulatlar, son mәhsul
Avadanlığın istismarı vә tәmiri, istehsalatın hazırlanması vә tәşkili metodları, xammal vә materiallar, son mәhsul
Avadanlığın istismarı vә tәmiri, texnoloji normalar vә onlardan istifadә qaydaları, tipli texnoloji proseslәr,
komplektlәşdirici mәmulatlar, istehsalatın hazırlanması, son mәhsul
Texnoloji normalar, istehsalatın texniki vasitәlәri, avadanlıqların tәmiri, xammal vә materiallar, son mәhsul
İstehsalatın hazırlanması vә tәşkili, tipli texnoloji poseslәr, istehsalatın metroloji tәminatı, xammal vә materiallar,
son mәhsul

313 Kompleks standartlaşdırma nәyә deyilir?

•

Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektinә qoyulan tәlblәr sisetmi birmәnalı surәtdә
yerinә yetirilsin
Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada hәm kompleks standartlaşdırma obyektinә, hәm dә onun elementlәrinә
tәsir faktorlara olan tәlәblәr birmәnalı yerinә yetirilsin
Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektinә qoyulan ümumi tәlәblәrә riayәt edilsin
Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektinin elementlәrinә qoyulan tәlәblәr mәqsәdyönlü
şәkildә hәyata keçirilsin
Elә standartlaşdırmaya deyilir ki, burada hәm kompleks standartlaşdırma obyektinә, hәm dә ona tәsir edәn
faktorlara qoyulmuş qarşılıqılı әlaqәli tәlәblәr sisteminin müәyyәn edilmәsi vә tәtbiqi plan şәkildә hәyata
keçirilsin

314 Maşınların, avadanlıqların, cihazların vә digәr mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә neçә әsas
faktor tәsir edir?

•

7
6
3
4
5

315 Qabaqlayan standartların yaradılması hansı planlara әsaslanır?

•

Xalq tәsәrrüfatının cari inkişaf planlarına
Xalq tәsәrrüfatının perspektiv inkişaf planlarına
Sәnaye tikintisi planlarına
Konstruktiv – texnoloji planlara
Elmitәdqiqat planlarına

316 Maşınların, avadanlıqların vә digәr mәmulatların keyfiyyәtini tәmin etmәk üçün layihәlәndirmәnin vә
istehsalın bütün mәrhәlәrindә keyfiyyәtә qoyulmuş tәlәblәr birbiri ilә uzlaşmalıdır. Bu, standartlaşdırmanın
hansı metodunun tәtbiqi ilә әldә oluna bilәr?

•

Uzlaşdırma
Qarşılıqlı әvәzolunma
Qabaqlayan
Kompleks
Simplifikatlaşdırma

317 İlk dәfә bizim ölkәdә qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçәnci ildә irәli sürülmüşdür?

•

•

1929
1927
1926
1925
1928

318 Kompleks standartlaşdırma proqramların neçә metodik prinsip әsasında işlәnib hazırlanır?

•

7
4
3
2
5

319 Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlәrinә qoyulan tәlәblәrin ierarxiya sxemi neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

•

6
4
3
2
5

320 Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlәrinә qoyulan tәlәblәrin ierarxiya sxeminin 5ci sәviyyәsindә
aşağıdakılardan hansı durur?

•

Materiallar
Detallar
Düyünlәr
Aqreqatlar
Birlәşmәlәr

321 Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlәrinә qoyulan tәlәblәrin ierarxiya sxemindә aqreqatlar neçәnci
sәviyyәyә aiddir?

•

5i
3ü
2ci
1ci
4ü

322 Kompleks vә qabaqlayan standartların işlәnib hazırlanmasında әn böyük çәtinlik materialların, maşın
hissәlәrinin vә düyümlәrinin, aqreqatların, satın alınmış vә kooperasiya yolu ilә hazırlanmış mәmulatların vә
sair elementlәrin keyfiyyәt göstәricilәrinin buraxılan son mәmulatın göstәricilәrinә tәsirini müәyyәn
etmәkdir. Bu mәsәlәni neçә mәrhәlәdә hәll edirlәr?

•

5
3
2
1
4

323 Qabaqlayan standartlaşdırma prosesini neçә әsas mәrhәlәyә bölmәk olar?

•

6
4
3
2
5

324 Elmitexniki tәrәqqinin proqnozlaşdırılması üçün patent informasiyası böyük әhәmiyyәtә malikdir. Bu
informasiya digәr informasiyaları neçә il qabaqlayır?

•

78 il
35 il
22,5 il
11,5 il
57 il

325 Qabaqlayan standartların yaradılması nәyә görә vacib sayılır?

•

Standartlarda verilmiş norma, qayda, metod vә tәlәblәr müasir dövrün tәlәblәrinә uyğun olmalıdır
Mәmulatların konstruksiyaları daim tәkmillәşdirilmәlidir vә mövcud normalara әmәl olunmalıdır
İstehsal olunan mәhsulun parametrlәri cәmiyyәtin tәlәblәrinә tam uyğun olmalıdır
Mәmulatların konstruksiyaları daim tәkmillәşdirilir, mәhsulun keyfiyyәti cәmiyyәtin tәlәblәrinә uyğun olaraq
yüksәldilir, amma bu dәyişikliklәrә mövcud standartlar mane olur
Standartlarda ancaq texniki parametrlәr deyil, hәm dә keyfiyyәt göstәricilәri öz әksini tapmalıdır

326 Qabaqlayan standartlar hansı standartlardır?

•

O standartlardır ki, burada öz әksini tapmış bütün göstәricilәr müasir dövrün tәlәblәrinә tam uyğundur
O standartlardır ki, burada mütәrәqqi tәlәblәrdәn, normalardan vә konstruksiyalardan geniş istifadә edilmiş olsun
O standartlardır ki, burada elm vә texnikanın son nailiyyәtlәrinә әsaslanan mәcburi vә könüllü xarakterli tәlәblәr
öz әksini tapmış olsun
O standartlardır ki, burada mәcburi tәlәblәrdәn istifadә edilir
O standartlardır ki, burada çoxlu normalardan vә metodlardan istifadә edilsin vә onlar müasir dövrün tәlәblәrinә
cavab versin

327 Standartların “ömrünü” uzatmaq üçün neçә tәdbir hәyata keçirilir?

•

6
4
3
2
5

328 Qabaqlayan standartlaşdırma nәyә deyilir?

•

O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada işlәnib hazırlanmış vә müvafiq orqanlar tәrәfindәn tәsdiq olunmuş
standartların tәlәblәri mәhsulun istehsal müddәti әrzindә qüvvәdә qalır
O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada işlәnib hazırlanmış dövlәt vә sahә standartları, hәmçinin texniki şәrtlәrin
standartları istehsal texnologiyasına uyğun gәlir
O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektlәrinә praktikada әldә olunmuşdan daha yüksәk
normalar vә tәlәblәr qoyulur vә proqnoza görә bu norma vә tәlәblәr gәlәcәkdә optimal olacaqlar
O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada işlәnib hazırlanmış standartlar mәmulatın istehsalını qabaqlayır
O standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartların tәlәblәri texniki şәrtlәrin tәlәblәrinә uyğun gәlir

329 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir edir?

•

Mәmulatın sınağının nәticәliliyi
Mәmulatın sınağının aparılmasının dövrülülüyü
Mәmulatın sınağının tәşkili
İstehsal texnologiyasının, istehsal vasitәlәrinin, nәzarәtin vә sınağın sәviyyәsi
Mәmulatın sınağının aparılmasının müddәti

330 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir edir?
Mәmulatın sınağının nәticәliliyi
Mәmulatın sınağının aparılmasının dövrülülüyü
Mәmulatın sınağının tәşkili

•

•

Fәhlәlәrin peşә hazırlığı vә onların işinin keyfiyyәti
Mәmulatın sınağının aparılmasının müddәti

331 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir edir?

•

Mәmulatın sınağının nәticәliliyi
Mәmulatın sınağının aparılmasının dövrülülüyü
Mәmulatın sınağının tәşkili
Qarşılıqlı әvәzolunmanın, mәmulatın istehsalının vә istismarının tәşkilinin sәviyyәsi
Mәmulatın sınağının aparılmasının müddәti

332 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir edir?

•

Mәmulatın sınağının nәticәliliyi
Mәmulatın sınağının aparılmasının dövrülülüyü
Mәmulatın sınağının tәşkili
Mәmulatların unifikasiya vә aqreqatlaşdırma
Mәmulatın sınağının aparılmasının müddәti

333 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda neçә element vardır?

•

10
7
5
4
8

334 Kompleks standartlaşdırma proqramlarının siyahısı kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Ölkәnin Milli Mәclisi
Yerli icra hakimiyyәti orqanları
Ölkәnin Milli Standartlaşdırma orqanı
Müvafiq nazirliklәr, idarәlәr, şirkәtlәr
Nazirlәr Kabineti

335 Kompleks standartlaşdırma proqramı hansı mәhsullar üçün işlәnib hazırlanır?

•

Xalq tәsәrrüfatı әhәmiyyәtli әn vacib mәhsul növlәri üçün, birgә istifadә olunan müxtәlif mәhsullar qrupu üçün
Eyni adlı әn vacib mәhsullar qrupu üçün
Ayrıayrı sahәlәrdә istifadә olunan müxtәlif mәhsullar qrupu üçün
Çox vacib işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün layihәlәndirilmiş işçi orqanları üçün
Bir nazirlik sistemindә tәtbiq edilәn әn vacib mәmulatlar üçün

336 Kompleks standartlaşdırma proqramlarını formalaşdıran zaman neçә mәsәlә hәll olunur?

•

3
2
6
5
4

337 Kompleks standartlaşdırma nәyә kömәk edir?

••

İşlәnәn standartların perspektiv olmalarına
Mәmulatın sınağının tәşkili vә aparılmasının dövrülülüyü vә müddәti
Koordinasiya yolu ilә işlәyәn müәssisәlәrdә kadrların bilik sәviyyәsini artırmağı, onların iş qabiliyyәtini
yüksәltmәyә, işi yüksәk sәviyyәdә tәşkil etmәyә
İstehsal müәssisәlәrindә aprılan işlәrin tәşkilinә
Standartların vә texniki şәrtlәrin yüksәk sәviyyәdә hazırlanmasına vә tәtbiqinә

338 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir etmir?

•

Qarşılıqlı әvәzolunmanın, mәmulatın istehsalının vә istismarının tәşkilinin sәviyyәsi
Mәmulatın sınağının tәşkili vә aparılmasının dövrülülüyü vә müddәti
İstehsal texnologiyasının, istehsal vasitәlәrinin, nәzarәtin vә sınağın sәviyyәsi
Fәhlәlәrin peşә hazırlığı vә onların işinin keyfiyyәti
Mәmulatların unifikasiya vә aqreqatlaşdırma

339 Kompleks standartlaşdırmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Mәhsulun optimal keyfiyyәt sәviyyәsini tәyin edәn qarşılıqlı әlaqәli faktorların sistemlәşdirilmәsi,
optimallaşdırılması vә uzlaşdırılmasından
Mәhsulların istehsal vә istismar sәviyyәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә onlara müvafiq tәlәblәrin qoyulmasından
Mәhsulun optimal keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindәn
Standartlar kompleksinin işlәnib hazırlanması qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsindәn
Mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә istehsalı zamanı istifadә olunan xammal vә materialların texniki
xarakteristikalarının tәhlilindәn

340 Maşınların, avadanlıqların vә digәr mәmulatların yüksәk keyfiyyәtini tәmin etmәk üçün
layihәlәndirmәnin vә istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә keyfiyyәtә qoyulmuş tәlәblәr birbiri ilә uzlaşmalıdır.
Bu, hansı standartlaşdırma metodunun tәtbiqi ilә әldә oluna bilәr?

•

Qabaqlayan standartlaşdırma
Ayrıayrı obyektlәrin standartlaşdırılması
Standartların kompleks sahәlәrarası mәqsәdli sistemlәri
Standartların proqressivliyi vә optimallığı
Kompleks standartlaşdırma

341 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın strukturunda sertifikatlaşdırma üzrә komissiya hansı standarta uyğun
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın yaradılır?

•

ГОСТ 25015
EN 45011EN 45013
ГОСТ 25012
ГОСТ 25013
ГОСТ 25014

342 Uzunömürlülük üçün sertifikatlaşdırma sınaqları hansıdır?

•

texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir.
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;
onun funksional göstәricilәrinin istismar şәraitinә uyğunluğunun, xarici tәsiredici amillәrә dözümlülüyünün
qiymәtlәndirilmәsi üçün obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır
texniki tәyinatlı mәhsulların etibarlılıq göstәricilәrinin uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә aparırlar;
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir;

343 Әl nәzarәti nәdir?

•

detal vә mәmulatların yoxlanması üçün әl ölçmә alәtlәrindәn (ştangenpәrgarlar, mikrometrlәr, kalibrlәr,
indikatorlar vә s.) istifadә edilir
burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.
bu burada fasilәsiz olaraq nәzarәt etmәk üçün detal vә düyümlәrin istehsalı zamanı avtomatik nәzarәt
vasitәlәrindәn istifadә edilir;
ölçmәdә subyektivliyi aradan qaldıran xüsusi qurğulardan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdardır;
burada bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunә yoxlanıldıqdan sonra onun keyfiyyәti haqqında qәrar
qәbul olunur (normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq);

344 Vizual nәzarәt nәdir?

•

nәzarәt hәmişә hәyata keçirilir.
ekspertlәr – mütәcәssislәr tәrәfindәn aparılır vә onun nәticәlәri balla qiymәtlәndirilir (bu, subyektiv metoddur);
bu zaman nәzarәt obyektinә baxış keçirilir vә onun normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu tәyin
edilir;
müәyyәn vaxtdan sonra nәzarәt tәkrarәn keçirilir (saatlar, sutkalar, aylar);
onun keçirilmә müddәti reqlamentlәşdirilmir

345 Fasilәsiz nәzarәt nәdir?

•

ekspertlәr – mütәcәssislәr tәrәfindәn aparılır vә onun nәticәlәri balla qiymәtlәndirilir (bu, subyektiv metoddur);
nәzarәt hәmişә hәyata keçirilir.
bu zaman nәzarәt obyektinә baxış keçirilir vә onun normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu tәyin
edilir;
onun keçirilmә müddәti reqlamentlәşdirilmir
müәyyәn vaxtdan sonra nәzarәt tәkrarәn keçirilir (saatlar, sutkalar, aylar);

346 Nәzarәtin mәqsәdi nәdir?

•

ekspertlәrin qiymәtlәndirmә metodları;
mәhsulun avropa normalarına uyğunlaşdırılması.
mәhsulun xarakteristikalarının kәmiyyәtcә vә ya keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi;
mәhsulun xarakteristikalarının normativ sәnәdlәrdә verilәn tәlәblәrә uyğunluğunu müәyyәn etmәk;
kәmiyyәtin qiymәtinin (parametrin) tәyin edilmәsi

347 Texnoloji sınaqlar nә üçün aparılır?

•

mәmulatın texnolojululuğunu tәmin etmәk mәqsәdilә onun istehsalı zamanı aparılır;
obyektin verilmiş şәraitdә etibarlılıq göstәricilәrini tәyin etmәk üçün hәyata keçirilir;
mәmulata müәyyәn faktorların tәsiri zamanı onların öz funksiyalarını realizә etmә vә parametrlәrinin qiymәtlәrini
NTSdә verilmiş normalar hәddindә saxlama qabiliyyәtinә nәzarәt üçün aparılır.
obyektin müәyyәn xarakteristikalarının qoyulmuş sәrhәdlәrdәn kәnara çıxmasına şәrait yaradan faktorların
qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aparılır;
obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır

348 Müfәttiş sınaqlarını nә üçün aparılır?

•

mәhsulun NTSin tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq etmәk, etibarlılıq haqqında әlavә mәlumatlar almaq,
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, istifadә effektliliyini yüksәltmәk, sonrakı işlәmәlәrdә lazım ola bilәcәk
mәlumatları әldә etmәk üçün;
mәhsulun tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәyin etmәk üçün.
seçmә yolla hazır vә istehlatda olan mәhsulların nümunәlәrinin keyfiyyәtinin stabilliyinә nәzarәt üçün;
sınaqları konstruksiyada vә texnoloji proseslәrdә edilәn dәyişikliklәrin mәqsәdәuyğunluğunu vә effektivliyini
qiymәtlәndirmәk üçün;
sınaqların aparılması zamanı o göstәricilәrә nәzarәt edilir ki, onlar texnoloji prosesin stabilliyindәn asılıdır vә
tәhviltәslim sınaqları zamanı yoxlanılmır

349 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyi bacarmalıdır?

•

mәmulatların nümunәlәrinin seçilmәsi vә identifikatlaşdırılması vә onların sınağından;
sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәtini;
uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlilini;
sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsini;
apellyasiya üzrә komissiya tәyin edir.

350 Akkreditlәşdirmә hansı mәqsәdlәr üçün aparılmır?

•

sınaq laboratoriyalarına vә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara vahid tәlәblәrin müәyyәn edilmәsi;
akkreditlәşdirmәnin ümumi qaydalarının vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanlara tәlәblәrin müәyyәn edilmәsi
milli, avropa vә dünya sәviyyәlәrindә sınaqların nәticәlәrinin vә uyğunluq sertifikatlarının tanınması
daxili vә xarici bazarlarda mәhsulun vә xidmәtlәrin rәqabәt qabiliyyәtinin tәmin olunması;
istehsal proseslәrinin, bölmәlәrin vә personalın fәaliyyәtindә

•

351 Sertifikatın fәaliyyәti nә zaman dayandırılır?

•

mәhsulun istehsal teхnologiyası dәyişdirildikdә;
mәhsulun konstruksiyası dәyişdirildikdә.
mәhsula aid normativ sәnәdlәr dәyişdirildikdә;
mәhsul normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun gәlmәdikdә;
qısa müddәt әrzindә aradan qaldırıla bilәn pozuntular aşkar edildikdә;

352 Sertifikatlaşdırılan mәhsula plandankәnar yoхlamalar nә zaman keçirilir?

•

teхniki komitәnin rәyinә әsasәn.
dövri müfәttiş nәzarәtini keçirmәk mümkün olmadıqda;
sertifikatlaşdırma üzrә orqan dәyişdirildikdә;
sınaq laboratoriyasının akkreditlәşmә müddәti başa çatdıqda;
mәhsulun keyfiyyәti haqqında ciddi şikayәtlәr daхil olduqda;

353 Sertifikatlaşdırılan mәhsula dövri formada müfәttiş nәzarәti (әgәr sertifikatlaşdırma sхemi ilә nәzәrdә
tutulmuşdurs1) hansı müddәtdә keçirilir?

•

3 ayda bir dәfә;
düzgün cavab yoхdur.
3 ildә bir dәfә;
1 ilә bir dәfә;
6 ayda bir dәfә;

354 AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sisitemindә mәhsul üçün uyğunluq sertifikatının qüvvәdә olma müddәti
hansı müddәtә qәdәr ola bilәr?

•

1il;
6 ay;
3 il.
2 il;
18ay;

355 Keyfiyyәt sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğu haqqında mәnfi qәrar azәhәmiyyәtli
uyğunsuzluqların sayı nә qәdәr olduqda qәbul edilir?

•

10dan çoх olduqda.
1dәn çoх olduqda;
3dәn çoх olduqda;
2dәn çoх olduqda;
5dәn çoх olduqda;

356 Keyfiyyәt sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğu haqqında müsbәt qәrar azәhәmiyyәtli
uyğunsuzluqların sayı nә qәdәr olduqda qәbul edilir?

•

1dәn çoх olmadıqda;
heç olmadıqda;
5dәn çoх olmadıqda;
3dәn çoх olmadıqda;
10dan çoх olmadıqda.

357 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı ekspert komissiyasının
üzvlәri arasında vәzifә bölgüsünü kim aparır?

•

sifarişçi.
müәssisәnin rәhbәri;
baş ekspert;
ekspertauditor;

keyfiyyәt sisteminin rәhbәri;

358 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoхlama proqramını kim tәsdiq
edir?

•

keyfiyyәt sisteminin rәhbәri.
sertifikatlaşdırma üzrә şuranın sәdri;
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanın rәhbәri;
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın rәhbәri;
sınaq laboratoriyasının rәhbәri;

359 Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoхlama
proqramının bölmәsi deyildir?

•

yoхlama üzrә әsas tәdbirlәr vә onların yerinә yetirilmә müddәtlәri.
yoхlama üçün müqavilә şәrtlәri;
yoхlama obyektlәri;
aktın göndәrilmә ünvanları;
mәхviliyә tәlәblәr;

360 Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoхlama
proqramının bölmәsi deyildir?

•

rәylәrin göndәrilәcәyi tәşkilatlar.
yoхlamanın mәqsәdi;
komissiyanın tәrkibi;
istinad edilәn sәnәdlәrin siyahısı;
yoхlama obyektlәri;

361 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoхlama proqramını kim
işlәyib hazırlayır?

•

baş ekspert ;
ekspert komissiyasının üzvlәri ;
sifarişçi.
müfәttiş;
ekspertauditor;

362 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsinә sertifikatlaşdırma üzrә
orqanda hazırlıq zamanı yerinә yetirilәn işlәrә aid deyildir?

•

yoхlama proqramının tәrtib olunması
yoхlama proqramına uyğun olaraq komissiya üzvlәri arasında vәzifәlәrin bölünmәsi
yoхlanılan tәşkilatla yoхlama proqramının razılaşdırılması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın akkreditlәşdirilmәsi
işçi sәnәdlәrin hazırlanması

363 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması mәrhәlәlәrinә aid deyildir?

•

sertifikatlaşdırma üçün teхniki tapşırığın hazırlanması
müәssisәdә KSnin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi
müfәttiş nәzarәti
sertifikatlaşdırmaqabağı mәrhәlә
KSnin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi

364 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daхil deyildir?
keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrinin siyahısı

•

keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
istehsalatın vәziyyәtinin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi üçün ilkin mәlumatlar
sertifikatlaşdırma üzrә orqan haqqında mәlumatlar
keyfiyyәt sahәsindә sifarişçinin siyasәti

365 Sertifikatlaşdırma vә ya ondan imtina etmә haqqında qәrarı sertifikatlaşdırma üzrә orqan nә vaxt qәbul
edir?

•

komissiyanın ekspertlәrii ilә birlikdә qәbul edir;
aparıcı mütәcәssislәrin rәyinә vә komissiyasının protokolu üzrә qәbul edir;
komissiyanın baş eksperti ilә birlikdә qәbul edir;
aparıcı mütәcәssislәrin rәyinә әsasәn qәbul edir.
komissiyasının protokolu üzrә qәbul edir;

366 Keyfiyyәt sisteminin İSO 9000 seriyalıı standartların tәlәblәrinә uyğunluğu haqqında qәrar hansı
hallarda qәbul edilir?

•

әhәmiyyәtli uyğunsuzluq olmayan zaman vә ya az әhәmiyyәtli uyğunsuzluqlar 10dan çox olmadıqda.
az әhәmiyyәtli uyğunsuzluq 15dәn çox olmadıqda;
әhәmiyyәtli uyğunsuzluq olduğu zaman vә ya az әhәmiyyәtli uyğunsuzluqlar 15dәn çox olmadıqda;
әhәmiyyәtli uyğunsuzluq olmadığı zaman vә ya az әhәmiyyәtli uyğunsuzluqlar 15dәn çox olmadıqda;
әhәmiyyәtli uyğunsuzluq olduğu zaman vә az әhәmiyyәtli uyğunsuzluqlar 10dәn çox olmadıqda;

367 Sertifikatlaşdırmada müşahidәlәrin hansı iki forması nәzәrdә tutulur:

•

«uyğunsuzluq» vә «xәbәrdarlıq»;
«uyğunsuzluq» vә «tәlimatlar»;
«tәlimatlar» vә «xәbәrdarlıq»;
«nәzarәt» vә «xәbәrdarlıq».
«tәlimatlar» vә «uyğunsuzluq»;

368 Әgәr mәhsula dövlәt standartları vә ya digәr normativ sәnәdlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş mәcburi tәlәblәr
qoyulursa, onda keyfiyyәt sisteminin vә onun elementlәrinin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı:

•

Faktiki mәlumatların toplanmasına baxılır;
Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
tәşkilatın bu tәlәblәri yerinә yetirmәk qabiliyyәti tәyin edilir.
istifadә olunan sәnәdlә tәhlil edilir;
istehsal proseslәrinin, bölmәlәlrin vә personalın fәaliyyәti tәhlil edilir;

369 Keyfiyyәt sisteminin yoxlanması proqramı kimlәr tәrәfindәn hazırlanır?

•

komissiya üzvlәri tәrәfindәn işlәnib hazırlanır;
baş ekspert tәrәfindәn işlәnib hazırlanır;
әrazi orqanları tәrәfindәn işlәnib hazırlanır
Istehsalçı bütün mәmulatları özü toplayır.
ekspertlәr tәrәfindәn işlәnib hazırlanır;

370 Әgәr xidmәt növü mәcburi sertifikatlaşdırmanın tәlәblәri dairәsinә düşürsә, onda?

•

tәmirdәn vә ya texniki qulluqdan sonra mәmulatların tәhlükәsizlik göstәricilәr qiymәtlәndirilmәlidir;
Istehsalçı mәmulatların istehsalı, sınaqları vә nәzarәti zamanı ISO 9002 standartına uyğun keyfiyyәtin
tәminolunma sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;
Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
Istehsalçı mәmulatların sınaqları vә onlara nәzarәt zamanı ISO 9003 standartına uyğun keyfiyyәtin tәminolunma
sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;
Hәr bir mәmulatın vә ya tәsadüfi seçilmiş nümunәnin üçüncü tәrәfin apardığı sınaqları. B vә ya A modulu ilә birgә
tәtbiq olunur;

371 Mәhsulun sertifikatlaşdırılması zamanı sınaq üçün nümunәlәri hansı tәşkilat seçir?

•

•

akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilat;
elmitәdqiqat institutlarının laboratoriyası.
ekspert vә ya onun tapşırığı ilә istәnilәn laboratoriya;
istehsalçı müәssisәnin laboratoriyası;
istehlakçı müәssisәnin laboratoriyası;

372 Sertifikatlaşdırma sınaq protokollarının nüsхәlәri hansı müddәtdә saхlanılır?

•

18 ay
sertifikatın tәsir müddәtindәn az olmayan müddәtdә
sertifikatlaşdırma prosesinin getdiyi müddәtdә
6 ay
1 il

373 Xidmәtin nәticәsinin sınaqları kim tәrәfindәn aparılır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanın ekspertlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir.
Istehsalçı mәmulatların istehsalı, sınaqları vә nәzarәti zamanı ISO 9002 standartına uyğun keyfiyyәtin tәmin
olunma sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;
Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәmulatların tәktәk sınaqları. Bu, tәk vә ya kiçik seriyalı istehsalatda tәtbiq olunur;
Hәr bir mәmulatın vә ya tәsadüfi seçilmiş nümunәnin üçüncü tәrәfin apardığı sınaqları. B vә ya A modulu ilә birgә
tәtbiq olunur;
Istehsalçı mәmulatların sınaqları vә onlara nәzarәt zamanı ISO 9001:2000 standartına uyğun keyfiyyәtin tәmin
olunma sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;

374 Sınaq üçün nümunәlәri hansı halda sertifikatlaşdırma üzrә orqan seçә bilәr?

•

sınaqlar iki vә daha çoх sınaq laboratoriyasında keçirilәrsә;
sınaqlar bir sınaq laboratoriyasında keçirilәrsә;
sınaqlar mәcburi sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa;
düzgün cavab yoхdur.
sınaqlar könüllü sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa;

375 Sertifikatlaşdırma prosesindә uyğunluğu qiymәtlәndirmәk üçün mәhsul nümunәsi necә götürülür?

•

әn yüksәk iхtisaslı işçilәrin hazırladığı mәhsullardan seçilir;
hazır mәhsuldan tәsadüfü formada seçilir.
istehsal olunan mәhsulun son partiyasından seçilir;
normativ sәnәdlәrdә göstәrilәn mәhsul nümunәlәri yoхlanılır;
istehsal olunan mәhsulun ilk partiyasından seçilir;

376 Sınaq üçün nümunәlәrin seçilmәsi hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

sifarişçi tәrәfindәn hәyata keçirilir ;
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın ekspertlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir.
sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn;
İstehsalçı tәrәfindәn hәyata keçirilir;
İstehlakçı tәrәfindәn hәyata keçirilir;

377 Mәhsul üçün uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәtindәn;
apellyasiya üzrә komissiya tәyin edir.
mәmulatların nümunәlәrinin seçilmәsi vә identifikatlaşdırılması vә onların sınağından;
sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsindәn;
sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsindәn;

378 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyi bacarmalıdır?

•

apellyasiya üzrә komissiya tәyin edir.

•

sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsini;
mәmulatların nümunәlәrinin seçilmәsi vә identifikatlaşdırılması vә onların sınağından;
uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlilini;
sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәtini;

379 Mәhsulların vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması sistemi neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

7;
3;
5;
10.
9;

380 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin mәrhәlәlәrinә aid deyildir?

•

uyğunluğu qiymәtlәndirilәcәk mәhsul üçün standartın işlәnmәsi;
sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәti.
uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;
sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi;
sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi;

381 Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmә mәrhәlәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqan necә
müәyyәnlәşdirilir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan tәyin edir;
bu, normativ sәnәdlәrdә göstәrilir.
mәhsulun istehlakçısı seçir;
sifarişçi seçir;
apellyasiya üzrә komissiya tәyin edir;

382 Sertifikatlaşdırma prosesinin 5 әsas mәrhәlәlәri hansılardır?

•

Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi. Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun
qiymәtlәndirilmәsi. Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili. Sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul
edilmәsi. Sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәti;
Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi.
Sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi.
Sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi
Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili

383 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan kimi akkreditlәşdirmәyә iddia edәn tәşkilat akkreditlәşdirmә üzrә orqana
aşağıda verilәn sәnәdlәrdәn hansını tәqdim etmәyә bilәr?

•

tәşkilatın nizamnamәsinin surәti
müәyyәn forma üzrә hazırlanmış sifariş
keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
ekspertlәr haqqında mәlumatlar
sınaq protokolunun nümunәsi

384 Keyfiyyәt sisteminin yoxlanmasını aparmaq üçün lazımi peşә hazırlığına malik olan mütәxәssis kimdir?

•

mәslәhәtçi
müfәttiş
sifarişçi
müşahidәçi
ekspert

385 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda fәaliyyәt göstәrәn İdarәetmә vә nәzarәtetmә sistemi aşağıdakılardan
birini tәmin etmәli deyil?

•

•

düzgün cavab yoxdur
uyğunluq sertifikatları sahiblәrinin sәnәdlәrә edilmiş düzәlişlәr haqqında xәbәrdar edilmәsini
köhnәlmiş sәnәdlәrin çıxarılmasını
qoyulmuş qaydalara uyğun olaraq sәnәdlәrә vaxtında düzәlişlәrin edilmәsini
işçi yerlәrindә hazırda qüvvәdә olan sәnәdlәrin olmasını

386 Aşağıda verilәn cavablardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әmәkdaşı deyil?

•

keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәxs
müfәttiş
katib
ekspertauditor
rәhbәr

387 Mәcburi sertifikatlaşdırma aparan orqan haqqında әsasnamәdә onun maliyyә fәaliyyәtinә dair aşağıda
verilәn cavablardan hansı müәyyәnlәşdirilmәli deyil?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqan qeyri kommersiya әsasında işlәyir
düzgün cavab yoxdur
sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin dәyәri mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq müvafiq müqavilә әsasında sifarişçi
tәrәfindәn ödәnilir
orqanın fәaliyyәtinin dayandırılması zamanı onun әmlakının bölüşdürülmәsi imkanı istisna olunur
personalın әmәk haqqının orqanın gәlirinin hәcmindәn birbaşa asılılığı istisna olunur

388 Avropa tәcrübәsindә hansı seriyalı standartların tәlәblәrinә görә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә sınaq
laboratoriyaları ayrıca fәaliyyәt göstәrmәlidirlәr?

•

İSO 9000
EN 45000
ГОСТ Р 51000
EN 29000
İSO 8402

389 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın koordinasiya şurasında hәr tәşkiklatdan eyni miqdarda üzv olmalıdır ki,
tәrәflәrdәn hәr hansı üstünlük tәşkil etmәsin. Adәtәn bu şuranın tәrkibi neçә nәfәrdәn ibarәt olur?

•

1214
46
68
810
1012

390 Bu saziş mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin avadanlıqlarının vә hissәlәrinin omoloqasiyasının qarşılıqlı
tanınmasının vahid qaydalarının qәbul olunmasını nәzәrdә tutur. Bu beynәlxalq Cenevrә sazişi neçәnci ildә
imzalandı?

•

1968
1958
1948
1938
1978

391 Aşağıda verilәn beynәlxalq akkreditlәşdirmә sistemlәrindәn hansı beynәlxalq ticarәtin iştirakçıları olan
tәşkilatların sifarişi ilә verilmiş әmtәә mallarının analitik tәdqiqatlarını hәyata keçirәn laboratoriyaların
attestasiyasını aparır?

•

Lloyd Registri
Yağlar,toxumlar vә piylәr üzrә assosiasiyalar federasiyası
Yun toxuculuq mәmulatları üzrә beynәlxalq tәşkilat

Keyfiyyәtә nәzarәt üzrә Avropa tәşkilatı
BEKES akkreditlәşdirmә sistemi

392 Aşağıda verilәn beynәlxalq akkreditlәşdirmә sistemlәrindәn hansı materialın sınaqları üzrә
laboratoriyaları attestasiyadan keçirir?

•

Lloyd Registri
Keyfiyyәtә nәzarәt üzrә Avropa tәşkilatı
Yağlar,toxumlar vә piylәr üzrә assosiasiyalar federasiyası
BEKES akkreditlәşdirmә sistemi
Yun toxuculuq mәmulatları üzrә beynәlxalq tәşkilat

393 Aşağıda verilәn beynәlxalq akkreditlәşdirmә sistemlәrindәn hansı elektron komponentlәrin sınaqları ilә
mәşöul olan laboratoriyaları akkreditlәşdirir, elektriki, mexaniki vә digәr növ sınaqları aparır?

•

Yağlar,toxumlar vә piylәr üzrә assosiasiyalar federasiyası
Yun toxuculuq mәmulatları üzrә beynәlxalq tәşkilat
Keyfiyyәtә nәzarәt üzrә Avropa tәşkilatı
Lloyd Registri
BEKES akkreditlәşdirmә sistemi

394 Aşağıda verilmiş cavablardan hansı tanınmış beynәlxalq akkreditlәşdirmә sistemi deyil?

•

Lloyd Registri
Keyfiyyәtә nәzarәt üzrә Avropa tәşkilatı
BEKES akkreditlәşdirmә sistemi
Yağlar,toxumlar vә piylәr üzrә assosiasiyalar federasiyası
Yun toxuculuq mәmulatları üzrә beynәlxalq tәşkilat

395 Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә Beynәlxalq konfransın (İLAK) tәşәbbüsü ilә neçә
İSO/BEK rәhbәrlik materialları hazırlanmışdır?

•

5
2
3
4
6

396 Aşağıda verilәn cavablardan hansı sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә Beynәlxalq
konfransın (İLAK) işçi orqanı deyil?
akkreditlәşdirmә praktikası üzrә komitә
ticarәtdә akkreditlәşdirmәnin tәtbiqi üzrә komitә

397 Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә Beynәlxalq konfransın (İLAK) fәaliyyәti Avropa
İttifaqında hansı Avropa standartlarının qәbul olunmasına әhәmiyyәtli dәrәcәdә şәrait yaratdı?

•

İSO 8402
QOST R 51000
EN 29000
EN 45000
İSO 9000

398 Aşağıda verilәn cavablardan hansı sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә Beynәlxalq
konfransın (İLAK) sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә orqanlar sәviyyәsindә bağladığı
sazişlәrin tәyin edilmiş növlәrinә aid deyil?
sınaqların nәticәlәrinin tanınması haqqında laboratoriyalar arasında saziş
doğru cavab yoxdur

•

•

üçüncü tәrәfin xarici laboratyoriyanı tanımaması
maraqlı tәrәflәrin hәr hansı istehsalat vә ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn xarici laboratoriyanın tanınması
sınaqlar haqqında xarici laboratoriya tәrәfindәn tәsdiq edilmiş informasiyanın şәrtsiz tanınması

399 BEK tәrәfindәn analoji texniki şәrtlәr nәşr edildikdәn neçә il sonra müvәqqәti şәrtlәrin tәsir müddәti
dayandırılır?

•

1
4
5
3
2

400 Aşağıda verilәn cavablardan hansı sınaq laboratoriyasında BEK sisteminin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi
üzrә tәyin olunan mәsul şәxsin vәzifәsinә aid deyil?

•

milli nәzarәt xidmәti ilә daim әlaqә saxlamaq
doğru cavab yoxdur
laboratoriyanın işindә gizli saxlanılan informasiyanın mәxviliyinә riayәt etmәk
sınaq nәticәlәrini dәyişdirmәk
sınaqların nәticәlәrinin yüksәk sәviyyәdә tәrtib olunmasını tәmin etmәk

401 BEK sistemindә attestasiya olunmuş milli nәzarәt xidmәti neçә ildә bir dәfә milli nәzarәtdә baş vermiş
dәyişikliklәrin tam siyahısını koordinasiya komitәsinә göndәrmәlidir?

•

5
1
4
3
2

402 Aşağıda verilәn cavablardan hansı elektron texniki mәmulatların sertifikatlaşdırılması üzrә beynәlxalq
sistemin dili deyil?

•

rus
doğru cavab yoxdur
alman
fransız
ingilis

403 Elektrontexniki mәmulatların sertifikatlaşdırılması üzrә beynәlxalq BEKin üzvü olan vә müәyyәn
şәrtlәri yerinә yetirәn hәr bir ölkә iştirak edә bilәr. Aşağıda verilәnlәrdәn hansı bu şәrtlәrә aid deyil?

•

sistemin bütün qaydalarını yerinә yetirmәyә razılığın olması vә müvafiq milli sәnәdlәrin nәşr edilmәsi
digәr iştirakçı ölkәlәrdә buraxılan elektrontexniki mәmulatların sertifikatlarının vә sınaq protokollarının
tanınması
sistemin üzvü kimi maliyyә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi
ölkәdә standartlaşdırma üzrә milli tәşkilatın olmaması
ölkәdә standartlaşdırma vә sertifikatlaşdırma üzrә milli tәşkilatın olması

404 Elektrotexniki mәmulatların beynәlxalq sertifikatlaşdırma sistemindә (BEKES) tәmsil olunan ölkәlәrdәn
hansı onun sınaq protokolunu tanımır vә öz әrazisinә daxil olan bütün elektrik avadanlıqlarının sınağını
aparır?

•

İngiltәrә
Norveç
Yaponiya
İsveç
Almaniya

405 Tәhlükәsizlik standartlarına uyğunluğa elektrik avadanlıqlarının sınaqları üzrә BEK sistemi (BEKES)
neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1984
1985
1986
1982
1983

406 Elektrotexniki mәmulatların beynәlxalq sertifikatlaşdırma sisteminin (BEKES) yaradılması üzrә ilk
beynәlxalq müşavirәdә aşağıdakı ölkәlәrdәn hansının nümayәndәlәri iştirak etmirdi?

•

İngiltәrә
Almaniya
Norveç
Hollandiya
İsveç

407 İSO vә BEK tәrәfindәn yaradılmış prinsiplәr әsasında milli sertifikatlaşdırma sisteminin
uyğunlaşdırılmasına neçә yolla nail olmaq mümkündür?

•

1
4
5
3
2

408 Rәhbәrlik 43 sәnәdi aşağıdakı mәsәlәlәrdәn hansının hәlli zamanı әsas metodiki material kimi tәtbiq
olunnmur?

•

laboratoriyanın texniki sәriştәliliyinin vә fәaliyyәt sahәsinin tәyin edilmәsi
sınaq laboratoriyalarının işinin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
standartlaşdırma sahәsindә terminlәrin müәyyәn edilmәsi
laboratoriyanın akkreditlәşdirilmәsi
tәtbiq olunan sınaq metodlarının sәmәrәli qiymәtlәndirilmәsi

409 Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә Beynәlxalq konfransın (İLAK) sifarişi әsasında
İSO/BEK tәrәfindәn hansı sәnәd işlәnib hazırlanmışdır?

•

Rәhbәrlik 38
Rәhbәrlik 23
Rәhbәrlik 43
Rәhbәrlik 48
Rәhbәrlik 28

410 Sınaq laboratoriyalarına qoyulmuş әn ciddi tәlәblәrdәn biri olan işin keyfiyyәtinin tәmin edilmә
sisteminin mahiyyәti laboratoriyanın işçi personalı üçün rәhbәrlik formasında şәrh olunur. Aşağıdakılardan
hansı bu sәnәddә әks edilmir?

•

avadanlıqların yoxlamasının ümumi proqramını
nümunәlәrin identifikatlaşdırma qaydalarını
düzgün cavab yoxdur
sınaqların lazımi qaydada tәrtib olunmuş protokolları
hәr bir cihaz vә avadanlıqların növü üzrә tәlimatları

411 Sınaq laboratoriyalarına qoyulmuş әn ciddi tәlәblәrdәn biri olan işin keyfiyyәtinin tәmin edilmә
sisteminin mahiyyәti laboratoriyanın işçi personalı üçün rәhbәrlik formasında şәrh olunur. Aşağıdakılardan
hansı bu sәnәddә әks edilmir?

•

avadanlıqların yoxlamasının ümumi proqramı
laboratoriyanın tәşkilati sxemini
sınaqların hәr bir növünün keyfiyyәtinin tәmin edilmә dәrәcәsi
işin keyfiyyәtinin tәmin edilmәsinin ümumi prosedurları
düzgün cavab yoxdur

412 İSO vә BEKin birgә qәbul etdiklәri Rәhbәrlik 28 sәnәdinin davamı kimi hansı sәnәd qәbul edilmişdir?

•

Rәhbәrlik 4648
Rәhbәrlik 2628
Rәhbәrlik 2830
Rәhbәrlik 3638
Rәhbәrlik 3840

413 İSO sertifikatlaşdırma sahәsindә hansı tәşkilatla әmәkdaşlıq edir?

•

Texniki yoxlama tәşkilatı
Beynәlxalq ticarәt mәrkәzi
Beynәlxalq elektrotexniki komissiya
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı
Professional sәnaye assosiasiyası

414 Beynәlxalq ticarәtdә sertifikatlaşdırmanın rolunu möhkәmlәndirdәn ”Serifikatlaşdırma. Prinsiplәri vә
praktika” adlı materialın nәşrindә aşağıdakı tәşkilatlardan hansı iştirak etmәmişdir?

•

duzgun cavab yoxdu
Beynәlxalq elektrotexniki komissiya
Beynәlxalq ticarәt mәrkәzi
İSOnun SERTİKO komitәsi
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı

415 SERTİKO komitәsinin nәşr etdirdiyi bu material beynәlxalq ticarәtdә sertifikatlaşdırmanın rolunu
möhkәmlәndirdi. Bu material necә adlanır?

•

”Sәriştәliliyә yoxlamaların tәşkili vә aparılması”
”Sınaq laboratoriyalarının qәbuluna ümumi tәlәblәr”
”Mәhsul vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırma üzrә orqanlarına ümumi tәlәblәr”
”Akkreditlәşdirmә orqanına ümumi tәlәblәr”
”Sertifikatlaşdırma. Prinsiplәri vә praktika”

416 1985ci ildә fәaliyyәt sahәsinin genişlәnmәsi ilә әlaqәdar bu komitә keyfiyyәt vә sertifikatlaşdırma üzrә
komitә (KASKO) adlandırıldı. Bu, İSOnun hansı komitәsidir?

•

STAKO
SERTİKO
KOPOLKO
REMKO
DEVKO

417 Sertifikatlaşdırma mәsәlәlәri ilә 1985ci ilә qәdәr İSOnun hansı komitәsi mәşğul olurdu?

•

STAKO
KASKO
DEVKO
SERTİKO
REMKO

418 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı 1988ci ildә «Sertifikatlaşdırma üzrә beynәlxalq sazişlәrin işlәnib
hazırlanması vә bağlanmasına kömәklik» Tövsiyәlәrini qәbul etmişdir?

•

Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlxalq konfrans (ILAK)
akkreditlәşdirmә praktikası üzrә komitә
Elektrontexniki mәmulatların sertifikatlaşdırılması üzrә beynәlxalq sistem
Beynәlxalq elektrotexniki komissiya (BEK)
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat (ISO)

419 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı 1988ci ildә «Sertifikatlaşdırma üzrә beynәlxalq sazişlәrin işlәnib
hazırlanması vә bağlanmasına kömәklik» Tövsiyәlәrini qәbul etmişdir?

•

BMTnin Avropa Iqtisadi Komissiyası
Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlxalq konfrans (ILAK)
Elektrontexniki mәmulatların sertifikatlaşdırılması üzrә beynәlxalq sistem
Beynәlxalq elektrotexniki komissiya (BEK)
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat (ISO)

420 BMTnin Avropa Iqtisadi Komissiyası aşağıdakılardan hansı ilә birlikdә «Sınaqların nәticәlәrinin
tanınması» tövsiyәlәrini hazırlanmışdır?

•

Elektrontexniki mәmulatların sertifikatlaşdırılması üzrә beynәlxalq sistem
BMTnin Avropa Iqtisadi Komissiyası
Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlxalq konfrans (ILAK)
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat (ISO)
Beynәlxalq elektrotexniki komissiya (BEK)

421 Aşağıdakılardan hansı Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlxalq konfransın (ILAK)
işçi orqanı deyildir?

•

konfransların aparılması üzrә komitә
sertifikatlaşdırma üzrә komitә
akkreditlәşdirmә praktikası üzrә komitә
ticarәtdә akkreditlәşdirmәnin tәtbiqi üzrә komitә
redaksiya komitәsi

422 Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlxalq konfransın (ILAK) әsas fәaliyyәt
istiqamәti hansıdır?

•

sınaq laboratoriyalarına mәcburi tәlәblәri sәrtlәşdirmәk
akkreditlәşdirilmiş laboratoriyaların sınaqlarının nәticәlәrinin tanınmasına kömәk etmәk
laboratoriyalarda keçirilәn sınaqların hәcminin artırılmasına kömәk etmәk
mәmulatların beynәlxalq standartlaşdırılmasına kömәk etmәk
sınaqlar üçün beynәlxalq standartlar işlәyib hazırlamaq

423 Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә ilk Beynәlxalq konfrans neçәnci ildә çağrıldı?

•

1946cı ildә
1926cı ildә
1989cu ildә
1985ci ildә
1977ci ildә

424 Elektrontexniki mәmulatları sertifikatlaşdırma sistemindә nәzarәt sınaqları neçә qrupa bölünür?

•

6
2
7
4
5

425 Elektrontexniki mәmulatları sertifikatlaşdırma sisteminә ümumi rәhbәrliyi hansı orqan hәyata keçirir?

•

Icraiyyә komitәsi
BEK şurası
Mәrkәzi büro
Ümumi mәsәlәlәr üzrә rәhbәredici komitә
Sertifikatlaşdırma üzrә komitә

426 Elektrontexniki mәmulatları sertifikatlaşdırma sisteminin yaradılmasında mәqsәd nә olmuşdur?

•

elektrontexniki mәmulatların istehsal hәcminin artırılmasına kömәk etmәk
elektrontexniki mәmulatlara mәcburi tәlәblәri sәrtlәşdirmәk
düzgün cavab yoxdur
elektrontexniki mәmulatların beynәlxalq ticarәtinә kömәk etmәk
elektrontexniki mәmulatlar üçün beynәlxalq standartlar işlәyib hazırlamaq

427 CB Sxemindә sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanın tanınmasının әsas kriteri necәdir?

•

yoxlamadan әvvәlki iki il müddәtindә әn azı 10 sifariş üzrә BEK standartına uyğunluq sertifikatlaşdırılması
aparmalıdır
yoxlamadan әvvәlki üç il müddәtindә 10a qәdәr sifariş üzrә BEK standartına uyğunluq sertifikatlaşdırılması
aparmalıdır
düzgün cavab yoxdur
yoxlamadan әvvәlki iki il müddәtindә 10a qәdәr sifariş üzrә BEK standartına uyğunluq sertifikatlaşdırılması
aparmalıdır
yoxlamadan әvvәlki bir il müddәtindә әn azı 10 sifariş üzrә BEK standartına uyğunluq sertifikatlaşdırılması
aparmalıdır

428 Hansı ölkә CB Sxeminin üzvü ola bilәr?

•

sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanı olan ölkә
ISO 9000 seriyalı standartları tәtbiq edәn ölkә
BEK standartlarını tәtbiq edәn ölkә
BEKES sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkә
milli sertifikatlaşdırma sistemi olan ölkә

429 CB Sxemi aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

ILAK
EUROLAB
DIN
BEKES
KASKO

430 CB Sxeminin iştirakçıölkәlәri hansı tәlәbә әmәl etmәlidir?

•

BEKlә әmәkdaşlıq üçün özlәrindә bu tәşkilatın adını daşıyan milli komitәlәr yaratmalıdır
milli standart kimi tәklif olunmuş tәhlükәsizlik üzrә BEK standartlarına uyğunluğa sertifikatlaşdırma aparmalıdır
milli sertifikatlaşdırma sisteminә beynәlxalq normaları vә tәlәblәri daxil etmәlidir
ISO vә BEK ilә әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәklә ISO standartlarını milli standart kimi qәbul etmәlidir
xarici sertifikatların tanınması üçün güzәştlәr tәmin etmәlidir

431 Aşağıdakılardan hansı tәhlükәsizlik standartlarına uyğunluğa elektrik avadanlıqlarının sınaqları üzrә
BEK sistemidir?

•

EUROLAB
DIN
BEKES
KASKO
ILAK

432 Sertifikatlaşdırma sahәsindә ISO vә BEKin birgә qәbul etdiklәri әsas rәhbәr sәnәd hansıdır?

•

Rәhbәrlik 51
Rәhbәrlik 2
Rәhbәrlik 7
Rәhbәrlik 14
Rәhbәrlik 28

433 Neçәnci ildә ISO 9000 seriyalı standartlar ilk dәfә nәşr olunmuşdur?

•

1990
1946
1957
1968
1987

434 Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә sәnәdin üçüncü sәviyyәsi necә adlanır?

•

fәrmanlar
göstәrişlәr
hәr bir işçi yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatlar
qanunlar
sәrәncamlar

435 Keyfiyyәt sistemi elementlәrinin hәrәkәtә gәtirilmәsi mexanizmi hansı sәnәdlәraә öz әksini tapmalıdır?

•

göstәrişlәrdә
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın
avadanlıqların pasportlarında
istehsalata rәhbәrlik
tәlimatlarda

436 Sertifikatlaşdirma üzrә orqanı tәsdiq edәn әsas sәnәd necә adlanır?

•

qanun
vәsait
“Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik”
sәrәncam
fәrman

437 Akkreditlәşdirmә attestatının tәsir müddәti neçә ildәn çoх olmur?

•

2
1
5
4
3

438 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması mәrhәlәsinә daхildir?

•

hesabatın tәrtib edilmәsi
akkreditlәşdirmәyә sifariş
ekspertizanın nәticәlәrinin yoхlanması
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda sifarişin qeydiyyatı

439 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması mәrhәlәsinә daхildir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqanla sifarişçi arasında müqavilәnin bağlanması
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
ekspertizanın nәticәlәrinin yoхlanması

akkreditlәşdirmә attestatının tәrtib olunması
reyestrdә akkreditlәşdirmә attestatın qeydiyyatı

440 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daхildir?

•

ekspertlәrin tәyin edilmәsi
bilavasitә sınaq laboratoriyasında vә ya sertifikatlaşdırma üzrә orqanda ekspertizanın aparılması
hesabatın tәrtib edilmәsi
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu
reyestrdә akkreditlәşdirmә attestatının qeydiyyatı

441 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daхildir?

•

akkreditlәşdirmә attestatının tәrtib olunması
ekspertizanın nәticәlәrinin yoхlanması
duzgun cavab yoxdu
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
akkreditlәşdirmә üzrә orqanla sifarişçi arasında müqavilәnin bağlanması

442 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daхil deyildir?

•

akkreditlәşdirmәyә sifariş
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu
akkreditlәşdirmә üzrә orqanla sifarişçi arasında müqavilәnin bağlanması
reyestrdә akkreditlәşdirmә attestatının qeydiyyatı
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda sifarişin qeydiyyatı

443 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daхil deyildir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqanla sifarişçi arasında müqavilәnin bağlanması
akkreditlәşdirmәyә sifariş
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda sifarişin qeydiyyatı
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu

444 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın keyfiyyәtin tәmin olunması üzrә rәhbәredici
sәnәdinin bölmәsi deyildir?

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsinin ümumi prosedurları
akkreditlәşdirmәnin hәr bir mәrhәlәsinә aid olan keyfiyyәtin tәmin edilmәsi prosedurları
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr vә funksional vәzifәlәr
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsinin prosedur qaydaları
uyğunsuzluqlar meydana çıхan zaman korrektәedici tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

445 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın keyfiyyәtin tәmin olunması üzrә rәhbәredici
sәnәdinin bölmәsi deyildir?

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sahәsindә siyasәtin istiqamәti
akkreditlәşdirmәnin hәr bir mәrhәlәsinә aid olan keyfiyyәtin tәmin edilmәsi prosedurları
akkreditlәşdirmә üzrә orqanın tәşkilati strukturu
sertifikatlaşdırma üçün tәlәb olunan yeni sәnәdlәr
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr vә funksional vәzifәlәr

446 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqan üçün qoyulan şәrtlәrә aid deyildir?

•

ştatda olan personalın kәnar tәşkilatlardan qeyriasılılığını tәmin edәn tәşkilati struktura malik olmalıdır
laboratoriyanın akkreditlәşdirilmәsi üzrә rәhbәr şәхsә malik olmalıdır
ekspertlәrin iхtisasının artırılması üçün madditeхniki bazaya
müvafiq işlәri yerinә yetirmәk üçün ştatda olan personala malik olmalıdır

müstәqil ekspertlәrin cәlb olunmasını tәmin edәn müvafiq sazişlәrә malik olmalıdır

447 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?

•

akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsindәn imtina edilmәsi haqqında qәrarı qәbul edir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir

448 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?

•

akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi haqqında qәrarı qәbul edir
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir

449 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?

•

orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
akkreditlәşdirmә haqqında ekspertlәrin hesabatlarını tәsdiq edir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir

450 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda apellyasiya komissiyasının vәzifәsi nәdir?

•

sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir

451 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәхsin vәzifәsi nәdir?

•

orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir

452 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda icraçı direktorluğun vәzifәsi nәdir?

•

orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir

453 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda müşahidәedici şuranın vәzifәsi nәdir?

•
•

akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir

454 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlхalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyildir?

•

keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәхs
elmimetodik mәrkәz
apellyasiya komissiyası
idarәedici şura
akkreditlәşdirmә üzrә komissiya

455 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlхalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyildir?

•

bölmә komitәlәri
apellyasiya komissiyası
akkreditlәşdirmә üzrә komissiya
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
orqanın icraçı direktorluğu

456 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlхalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyildir?

•

orqanın icraçı direktorluğu
keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәхs
sınaq laboratoriyası
müşahidәedici şura
idarәedici şura

457 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanın tipik tәşkilati strukturu hansı standartla müәyyәnlәşdirilir?

•

ISO 9000
ISO 10011
EN 45003
EN 29002
ISO 8402

458 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma sistemindә akkreditlәşdirmәnin mәqsәdlәrinә aid deyildir?

•

maraqlı tәrәflәrin sınaq laboratoriyalarına vә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara etibarını möhkәmlәtmәk
görülәn işin keyәiyyәtini yüksәltmәk
milli, avropa vә dünya sәviyyәlәrindә sınaqların nәticәlәrinin vә uyğunluq sertifikatlarının tanınması
mәhsulun vә хidmәtlәrin rәqabәt qabiliyyәtini tәmin etmәk
mәhsullar vә хidmәtlә üçün uyğunluq sertifikatının qüvvәdә olma müddәtinin uzadılması

459 Azәrbaycan Respublikasında akkreditlәşdirmә sistemi sertifikatlaşdırma sistemi ilә bir çәrçivәdә
fәaliyyәt göstәrmәsi:

•

beynәlxalq praktikaya uyğun gәlir;
avropa normalarına uyğunlaşdırılmışdır
avropa normalarına uyğunlaşdırılmamışdır
beynәlcalq praktikaya uyğun gәlmir
sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin tәmin olunmasına kömәk edir

460 Akkreditlәşdirmә üzrә orqan nәyә malik olmalıdır?

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsinin ümumi prosedurlarına
personal qiymәtlәndirilmәsinә
Akkreditlәşdirmә qaydaları üzrә ümumi sәnәdlәrә
keyfiyyәtә Rәhbәrlik sәnәdinә
keyfiyyәt sisteminә

461 Akkreditlәşdirmә üzrә digәr orqanlar DAR, DATech, DASMİN vә s. Hansı orqanların
akkreditlәşdirilmәsini aparırlar

•

mәlumatlar vә ya xidmәtlәr üzrә
personal qiymәtlәndirilmәsi üzrә
keyfiyyәt sistemlәri üzrә
istehsal proseslәri üzrә
sınaq laboratoriyalarının fәaliyyәt növlәri üzrә

462 Könüllülük sahәsindә akkreditlәşdirmә üzrә orqanların fәaliyyәtinә hansı daxil edilmir?

•

sınaq laboratoriyalarının uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
personalın uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
keyfiyyәt sistemlәrinin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
mәlumatların vә ya xidmәtlәrin qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi

463 Avropada akkreditlәşdirmә üzrә әn nüfuzlu tәşkilat hansıdır?

•

ROSA
DAR
LED
BART
Aİ direktivlәri

464 Qanunvericiliklә tәnzimlәnәn vә tәnzimlәnmәyәn sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn akkreditlәşdirmә
sistemlәri hansı ölkәdә geniş tәtbiq olunur?

•

İngiltәrәdә
Fransadә
Almaniyada
Azәrbaycanda
Rusiyada

465 Akkreditlәşdirilmәyә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә aşağıdakı proseslәr daxil deyildir:

•

müfәttiş nәzarәti
sifarişin verilmәsi
akkreditlәşdirmә üzrә qәrar
istehsal proseslәri
ekspertizanın aparılması

466 Sertifikatlaşdırma vә ya ondan imtina etmә haqqında qәrarı sertifikatlaşdirma üzrә orqan:

•

komissiyanın baş eksperti ilә birlikdә qәbul edir
komissiyanı eksperti ilә birlikdә qәbul edir
istehsal proseslәrinin, bölmәlәrinin vә personalın fәaliyyәti ilә tәyin olunur
komissiyanın protokolu üzrә qәbul edir
aparıcı mütәxәssislәrin rәyinә әsasәn qәbul edir

467 Bütün akkreditlәşdirilmә prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

2
5
4
3
1

468 Xarici ölkәlәrdә sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә:

•

çox sistem çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir
çox sistem çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrmir;
bir sistem çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir;
bir sistem çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrmir.
komissiyanınprotokolu üzrә qәrar qәbul edilir

469 Akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

akkreditlәşdirmә haqqında ekspertlәrin hesabatlarını tәsdiq edir vә akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi vә ya
onun verilmәsindәn imtina edilmәsi haqqında qәrar qәbul edir
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
orqanın işinә ümumi nәzarәtdir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir

470 Keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәxsin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

orqanın işinә ümumi nәzarәtdir
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
akkreditlәşdirmә haqqında ekspertlәrin hesabatlarını tәsdiq edir vә akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi vә ya
onun verilmәsindәn imtina edilmәsi haqqında qәrar qәbul edir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir

471 Orqanın icraçı direktorluğunun vәzifәsi nәdәn ibarәtdir

•

akkreditlәşdirmә haqqında ekspertlәrin hesabatlarını tәsdiq edir vә akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi vә ya
onun verilmәsindәn imtina edilmәsi haqqında qәrar qәbul edir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
orqanın işinә ümumi nәzarәtdir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir

472 Müşahidәedici şuranın vәzifәsi nәdәn ibarәtdir

•

akkreditlәşdirmә haqqında ekspertlәrin hesabatlarını tәsdiq edir vә akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi vә ya
onun verilmәsindәn imtina edilmәsi haqqında qәrar qәbul edir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanın işinә ümumi nәzarәtdir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır

473 Idarәedici şuranın vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanın işinә ümumi nәzarәtdir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
akkreditlәşdirmә haqqında ekspertlәrin hesabatlarını tәsdiq edir vә akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi vә ya
onun verilmәsindәn imtina edilmәsi haqqında qәrar qәbul edir

474 Keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәxs kimlәrdәn ibarәtdir?

•

istehsal proseslәrinin, bölmәlәrin vә personalın fәaliyyәti ilә tәyin edilir
orqanın işçisi vә ya müvafiq tәcrübәyә vә peşә hazırlığına malik olan kәnardan cәlb edilmiş şәxsdir
kommissiyanın pritokolu üzrә qәbul edilir
akkreditlәşdirmә orqanının işindә maraqlı olan nazirliklәrin, idarәlәrin, hәmkarlar tәşkilatlarının, müәssisәlәrin vә
digәr strukturların nümayәndәlәrindәn
ayrıayrı problemlәr üzrә müxtәlif tәşkilatların mütәxәssislәrindәn vә akkreditlәşdirmә üzrә orqan tәrәfindәn
akkreditlәşdirmә qayda vә prosedurlarının işlәnib hazırlnmasına kömәk mәqsәdilә kәnardan cәlb olunmuş
mütәxәssislәrdәn

475 Orqanın icraçı direktorluğu kimlәrdәn ibarәtdir?

•

akkreditlәşdirmә orqanının işindә maraqlı olan nazirliklәrin, idarәlәrin, hәmkarlar tәşkilatlarının, müәssisәlәrin vә
digәr strukturların nümayәndәlәrindәn
ayrıayrı problemlәr üzrә müxtәlif tәşkilatların mütәxәssislәrindәn vә akkreditlәşdirmә üzrә orqan tәrәfindәn
akkreditlәşdirmә qayda vә prosedurlarının işlәnib hazırlnmasına kömәk mәqsәdilә kәnardan cәlb olunmuş
mütәxәssislәrdәn
orqanın işçisi vә ya müvafiq tәcrübәyә vә peşә hazırlığına malik olan kәnardan cәlb edilmiş şәxsdir
istehsal proseslәrinin, bölmәlәrin vә personalın fәaliyyәti ilә tәyin edilir
orqanın rәhbәri, akkreditlәşdirmә üzrә ekspertlәrauditorlar, katiblik vә mühasibatlıqdan

476 Müşahidәedici şura ibarәtdir:

•

ayrıayrı problemlәr üzrә müxtәlif tәşkilatların mütәxәssislәrindәn vә akkreditlәşdirmә üzrә orqan tәrәfindәn
akkreditlәşdirmә qayda vә prosedurlarının işlәnib hazırlnmasına kömәk mәqsәdilә kәnardan cәlb olunmuş
mütәxәssislәrdәn
orqanın işçisi vә ya müvafiq tәcrübәyә vә peşә hazırlığına malik olan kәnardan cәlb edilmiş şәxsdәn
akkreditlәşdirmә orqanının işindә maraqlı olan nazirliklәrin, idarәlәrin, hәmkarlar tәşkilatlarının, müәssisәlәrin vә
digәr strukturların nümayәndәlәrindәn
orqanın rәhbәri, akkreditlәşdirmә üzrә ekspertlәrauditorlar, katiblik vә mühasibatlıqdan
istehsal proseslәrinin, bölmәlәrin vә personalın fәaliyyәti ilә tәyin edilir

477 Tәhlükәsizlik termini belә izah olunur:

•

zay mәhsulun olmamasıdır;
Mәhsulun qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun üçüncü tәrәf vasitәsilә sübutu
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmasıdır;
Istehsalın keyfiyyәt sisteminin olmamasıdır.
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmamasıdır;

478 1994cü ilin axırına öz müәssisәlәrinin keyfiyyәt sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğuna
sertifikatlaşdırılmasını aparmış ölkәlәrin sayı:

•

76ya çatmışdır;
90a çatmışdır.
85ә çatmışdır;
80a çatmışdır;
79a çatmışdır;

479 Keyfiyyәt sistemlәri vә istehsalatın sertifikatlaşdırma sistemi:

•

Dövlәt Reyestirindә qeydiyyatdan keçmәmәlidir.
Dövlәt Reestrindә qeydiyyatdan keçmәlidir;
Dövlәt Reyestrindә qeydiyyatdan keçmәlidir;
Dövlәt Reqistrindә qeydiyyatdan keçmәlidir;
Dövlәt Reqistrindә qeydiyyatdan keçmәmәlidir;

480 ISO 9000 seriyalı standartlar ailәsi:

•

keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması sistemidir.
keyfiyyәtә nәzarәt sistemidir;
keyfiyyәtin idarә edilmәsidir;
verilmiş sistemin qaydalarına uyğun fәalliyyәt göstәrәn şәxsdir;
keyfiyyәtin sisteminin yaradılmasıdır;

481 Sertifikatlaşdırma sahәsindә professional sәriştәliliyi nәyi bilmәyi tәlәb edir:

•

ekspert kimi şәxsi keyfiyyәti ilә bağlı tәlәblәri;
ekspert tәrәfindәn mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirmә metodlarının düzgün başa düşmәyә.
qiymәtlәndirilәn obyektin lazımi sayını müәyyәnlәşdirmәyә;

subyektiv ehtimalları tәyin etmәyә;
müxtәlif tipli qiymәt şkalalarından istifadә edә bilmәyә;

482 Sertifikatlaşdırmanı kim aparır:

•

ikinci tәrәf;
beşinci tәrәf.
dördüncü tәrәf;
üçüncü tәrәf;
birinci tәrәf;

483 Personalın sertifikatlaşdırılmasının mәqsәdi nәdir?:

•

konkret işi yerinә yetirmәk imkanlarının tәyin edilmәsi;
onun hazırlıq sәviyyәsinin yoxlanması onun bu vә ya digәr sahәdә hazırlıq sәviyyәsini, professional biliyini,
tәcrübә vә bacarığını müәyyәnlәşdirmәk vә onun bu vә ya digәr fәalliyyәt sahәsindә lazımi sәviyyәdә konkret işi
yerinә yetirmәk imkanlarının tәyin edilmәsidir.
işçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün onun peşә hazırlığını müәyyәnlәşdirmәkdir;
tәcrübә vә bacarığını müәyyәnlәşdirmәk;
professional biliyini yoxlamaq;

484 Attestasiyanın mәqsәdi:

•

professional biliyini yoxlamaq;
konkret işi yerinә yetirmәk imkanlarının tәyin edilmәsi.
işçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün onun peşә hazırlığını müәyyәnlәşdirmәkdir;
tәcrübә vә bacarığını müәyyәnlәşdirmәk;
qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunu tәsdiqlәmәk üçün onun hazırlıq sәviyyәsini yoxlamaq;

485 Keyfiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırılması sahәsindә aparıcı ölkә:

•

İtaliyadır.
Fransadır;
Almaniyadır;
Polşadır;
İngiltәrәdir;

486 Hansı mәhsul könüllü sertifikatlaşdırma obyektidir?

•

xammal sahәlәri vә ağac emalı malları.
qaynaq işlәri;
tibbi texnika;
maşınqayırma kompleksi malları;
yüngül sәnaye malları;

487 Hansı mәhsul mәcburi sertifikatlaşdırma obyektidir?

•

hazır mәhsullara qulluq.
qaynaq işlәri;
tibbi texnika;
istehsalat texnoloji istiqamәtli mәhsullar;
daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi;

488 Könüllü sertifikatlaşdırma hansı hallarda aparılır?

•

Istehsalatda keyfiyyәt sistemi olanda.
qanunvericiliklә mallara qoyulan tәlәblәr yerinә yetirilmәdikdә;
mәhsullar, xidmәtlәr vә proseslәr üçün mövcud standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә ciddi riayәt
olunması dövlәt tәrәfindәn nәzәrdә tutulmamışdır;

mәhsullar, xidmәtlәr vә proseslәr üçün mövcud standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә ciddi riayәt
olunması dövlәt tәrәfindәn nәzәrdә tutulmuşdur
iqtisadi maraqlara toxunanda;

489 Mәcburi sertifikatlaşdırma hansı mәhsullar üçün hәyata kecirilir?

•

mәhsulların keyfiyyәtinә zәmanәt vermәk üçün.
mәhsulların ixrac edilmәsi üçün;
mәhsulların keyfiyyәtli olması üçün;
insanların hәyatı, sağlamlığı vә әmlakın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
mәmulatın müәyyәn standartlara zğmanәt vermәk üçün;

490 Mәcburi sertifikatlaşdırma әsas nәyә görә aparılır?

•

mәhsulun istehsalını artırmaq üçün.
keyfiyyәtsiz mәhsul istehsalının qarşısının alınması üçün
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq üçün
istehlakçıları onların hәyatı, sağlamlığı vә әmlakı üçün, hәmçinin әtraf mühitin mühafizәsi üçün tәhlukәli olan
malların alınmasından müdafiә etmәk üçün
sertifikatlaşdırılmış mәhsulun dövlәt qeydiyyatını aparmaq üçün

491 Hansı sertifikatlaşdırma qanunvericiliklә tәnzimlәnmәyәn adlanır?

•

standartkaşdırma.
mәcburi sertifikatlaşdırma;
üçüncü tәrәfin sertifikatlaşdırması;
özözünü sertifikatlaşdırma;
könüllü sertifikatlaşdırma;

492 Hansı sertifikatlaşdırma qanunvericiliklә tәnzimlәnәn adlanır?

•

standartlaşdırma.
mәcburi sertifikatlaşdırma;
könüllü sertifikatlaşdırma;
özözünü sertifikatlaşdırma;
üçüncü tәrәfin sertifikatlaşdırması;

493 Sertifikatlaşdırma Azәrbaycan Respublikasında neçәnci ildәn tәtbiq olunmağa başlandı?

•

14 oktyabr 1993.
15aprel 1993cü il;
1 iyul 1993cü il;
1yanvar 1993cü il;
8 oktyabr 1993cü il;

494 Keçmiş SSRIdә sertifikatlaşdırma nә vaxtdan inkişaf etmişdir?

•

1985.
1978;
1976;
1975;
1980;

495 Şәrqi Avropa ölkәlәrindә sertifikatlaşdırma necә aparılır?

•

beynәlxalq sәviyyәdә.
qanunverici orqanda;
istehsalçı assosiasiyalarında ;
vahid milli orqanda;
dövlәt sәviyyәsindә.

496 ABŞda sertifikatlaşdırma necә aparılır?

•

beynәlxalq sәviyyәdә.
qanunverici orqanda;
istehsalçı assosiasiyalarında ;
vahid milli orqanda;
dövlәt sәviyyәsindә.

497 EQS tәşkilatın yaradılmasında mәqsәd:

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemlәri sahәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanları sertifikatlaşdırma üzrә orqanları
birlәşdirmәk.
sınaq laboratoriyalarını birlәşdirmәk;
Avropada sertifiklaşdırmanın ahәngdarlığı üçün ECITS, ELSECOM vә ESCIF tәşkilatlarını birlәşdirmәk;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanları vә sınaq laboratoriyalarını birlәşdirmәk;
kimyәvianalitik laboratoriyaları birlәşdirmәk;

498 EUROCHEM tәşkilatın yaradılmasında mәqsәd:

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemlәri sahәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanları sertifikatlaşdırma üzrә orqanları
birlәşdirmәk.
sınaq laboratoriyalarını birlәşdirmәk;
Avropada sertifiklaşdırmanın ahәngdarlığı üçün ECITS, ELSECOM vә ESCIF tәşkilatlarını birlәşdirmәk;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanları vә sınaq laboratoriyalarını birlәşdirmәk;
kimyәvianalitik laboratoriyaları birlәşdirmәk;

499 EUROLAB tәşkilatın yaradılmasında mәqsәd:

•

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanları vә sınaq laboratoriyalarını birlәşdirmәk;
Avropada sertifiklaşdırmanın ahәngdarlığı üçün ECITS, ELSECOM vә ESCIF tәşkilatlarını birlәşdirmәk;
sınaq laboratoriyalarını birlәşdirmәk;
kimyәvianalitik laboratoriyaları birlәşdirmәk;
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemlәri sahәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanları sertifikatlaşdırma üzrә orqanları
birlәşdirmәk.

500 EOTC tәşkilatının tam adı:

•

keyfiyyәtin tәmin olunma sistemlәrinin tәtbiqi vә sertifikatlaşdırılması üzrә Avropa tәşkilatı
analitik kimya üzrә Avropa kooperasiyası;
sınaqlar üzrә Avropa tәşkilatı.
sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa elektrotexnika Komitәsi;
informasiya tecnologiyaları sahәsindә sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa komitәsi;

501 ESCIF tәşkilatının tam adı:

•

yanğından mühafizә vә yanğın tәhlükәsizliyi üzrә Avropa Komitәsi;
sınaqlar üzrә Avropa tәşkilatı.
Sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa tәşkilatı;
keyfiyyәtin tәmin olunma sistemlәrinin tәtbiqi vә sertifikatlaşdırılması üzrә Avropa tәşkilatı;
sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa elektrotexnika Komitәsi;

502 ELSECOM tәşkilatının tam adı:

•

sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa elektrotexnika Komitәsi;
sınaqlar üzrә Avropa tәşkilatı.
analitik kimya üzrә Avropa kooperasiyası;
keyfiyyәtin tәmin olunma sistemlәrinin tәtbiqi vә sertifikatlaşdırılması üzrә Avropa tәşkilatı;
informasiya tecnologiyaları sahәsindә sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa komitәsi;

503 ECITS tәşkilatının tam adı:

•

sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa elektrotexnika Komitәsi;
keyfiyyәtin tәmin olunma sistemlәrinin tәtbiqi vә sertifikatlaşdırılması üzrә Avropa tәşkilatı;
analitik kimya üzrә Avropa kooperasiyası;
sınaqlar üzrә Avropa tәşkilatı.
informasiya tecnologiyaları sahәsindә sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa komitәsi;

504 EQS tәşkilatının tam adı:

•

sınaqlar üzrә Avropa tәşkilatı.
analitik kimya üzrә Avropa kooperasiyası;
sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa elektrotexnika Komitәsi;
informasiya tecnologiyaları sahәsindә sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa komitәsi;
keyfiyyәtin tәmin olunma sistemlәrinin tәtbiqi vә sertifikatlaşdırılması üzrә Avropa tәşkilatı;

505 EUROCHEM tәşkilatının tam adı:

•

sınaqlar üzrә Avropa tәşkilatı.
sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa elektrotexnika Komitәsi;
informasiya tecnologiyaları sahәsindә sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa komitәsi;
keyfiyyәtin tәmin olunma sistemlәrinin tәtbiqi vә sertifikatlaşdırılması üzrә Avropa tәşkilatı;
analitik kimya üzrә Avropa kooperasiyası;

506 EUROLAB tәşkilatının tam adı:

•

informasiya tecnologiyaları sahәsindә sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa komitәsi;
sınaqlar üzrә Avropa tәşkilatı.
analitik kimya üzrә Avropa kooperasiyası;
keyfiyyәtin tәmin olunma sistemlәrinin tәtbiqi vә sertifikatlaşdırılması üzrә Avropa tәşkilatı;
sınaq vә sertifikatlaşdırma üzrә Avropa elektrotexnika Komitәsi;

507 Avropa ölkәlәri akkreditlәşdirmә, sertifikatlaşdırma vә sınaqlar üzrә yaratdıqları tәşkilatlarının әsas
mәqsәdlәrinә aşağıdakı daxil deyildir:

•

sınaqların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi.
ölçmә prinsiplәrinin vә avadanlıqlarının işlәdilmәsi üsullarının cәmi;
ölçmә vasitәlәrinin akkreditlәşdirilmәsinin, sertifiklaşdırılmasının, sınaqlarının nәticәlәrinin vә kalibrlәnmәsinin
qarşılıqlı tanınması;
beynәlcalq ticarәt üçün şәraitin yüngüllәşdirilmәsi, akkreditlәşdirmә, sınaq vә sertifiklaşdırma metodikalarının
ahәngdarlığı;
sınaq laboratoriyaları tәrәfindәn tәlәb olunan keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin etmәk üçün maksimum tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsi

508 Avropa Ittifaqı Şurası tәrәfindәn «Qlobal konsepsiya»neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1985;
1982;
1991.
1990;
1989;

509 VDE sertifikatlaşdırılması nәyi nәzәrdә tutur?

•

nәzarәt orqanları tәrәfindәn tәlәb olunan keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin etmәk üçün maksimum tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsini.
bu obyektin xüsusiyyәtlәrinin sayının qiymәtlәndirilmәsi zamanı qeyrimüәyyәn sayının azaldılmasını;
hәm istehsalçı müәssisә, hәm dә sınaq laboratoriyaları vә nәzarәt orqanları tәrәfindәn tәlәb olunan keyfiyyәt
sәviyyәsini tәmin etmәk üçün maksimum
bu istehsalçı müәssisәnin keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin etmәk üçün maksimum tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini;
sınaq laboratoriyaları tәrәfindәn tәlәb olunan keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin etmәk üçün maksimum tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsini

510 Neçәnci ildә Fransada NF (Fransız standartı) nişanının milli sertifikatlaşdırma sistemi yaradıldı?

•

1940.
1920;
1933;
1036;
1938;

511 VDEnin rәhbәrliyi altında öz uyğunluq nişanı ilә fәaliyyәt göstәrәn sertifikatlaşdırma sistemi hansı
sahәlәr üzrә yaradılmamışdır:

•

elektromaqnit şualanma avadanlıqları;
mәişәt elektrotexniki avadanlıqlar, işıqlandırıcı avadanlıqlar, tәhlükәsizlik transformatorları (III sinif), televiziya
vә radio avadanlıqları vә s;
elektrotecniki kabellәr vә şnurlar;
mexaniki avadanlıqlar ;
elektron texnikası mәmulatları.

512 Neçәnci illәrdә Alman elektrotecniki asosiasiyasının sertifikatlaşdırma sistemi yaradıldı?

•

1960cı illәrdә
1920ci illәrdә;
1820ci illәrdә;
1940 ci illәrdә;
1980cı illәrdә.

513 Iqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş dövlәtlәr sertifikatlaşdırma prosesinin inkişafına neçәnci illәrdә
başlamışlar?

•

hәlә keçәn әsrin 30cu illәrindә.
hәlә keçәn әsrin 10cu illәrindә;
hәlә keçәn әsrin 20ci illәrindә bu ölçmә prinsiplәrinin vә avadanlıqlarının işlәdilmәsi üsullarının cәmidir;
hәlә keçәn әsrin 15ci illәrindә
hәlә keçәn әsrin 25ci illәrindә;

514 Keyfiyyәt sistemi elementlәrinin hәrәkәtә gәtirilmәsi mexanizmi hansı sәnәdlәrdә öz әksini tapmalıdır?

•

sınaq laboratoriyalarında
göstәrişlәrdә
tәlimatlarda
avadanlıqların pasportlarında
istehsalata rәhbәrlik

515 Avtomatik nәzarәt nәdir?

•

detal vә mәmulatların yoxlanması üçün әl ölçmә alәtlәrindәn (ştangenpәrgarlar, mikrometrlәr, kalibrlәr,
indikatorlar vә s.) istifadә edilir
burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.
bu burada fasilәsiz olaraq nәzarәt etmәk üçün detal vә düyümlәrin istehsalı zamanı avtomatik nәzarәt
vasitәlәrindәn istifadә edilir;
ölçmәdә subyektivliyi aradan qaldıran xüsusi qurğulardan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdardır;
burada bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunә yoxlanıldıqdan sonra onun keyfiyyәti haqqında qәrar
qәbul olunur (normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq);

516 Idarәedici şura ibarәtdir:
akkreditlәşdirmә üzrә orqanın tәsisiçilәrindәn
orqanın işçisi vә ya müvafiq tәcrübәyә vә peşә hazırlığına malik olan kәnardan cәlb edilmiş şәxsdәn

•

ayrıayrı problemlәr üzrә müxtәlif tәşkilatların mütәxәssislәrindәn vә akkreditlәşdirmә üzrә orqan tәrәfindәn
akkreditlәşdirmә qayda vә prosedurlarının işlәnib hazırlnmasına kömәk mәqsәdilә kәnardan cәlb olunmuş
mütәxәssislәrdәn
istehsal proseslәrinin, bölmәlәrin vә personalın fәaliyyәti ilә tәyin edilir
akkreditlәşdirmә orqanının işindә maraqlı olan nazirliklәrin, idarәlәrin, hәmkarlar tәşkilatlarının, müәssisәlәrin vә
digәr strukturların nümayәndәlәrindәn

517 Tәhlükәsizlik termini belә izah olunur:

•

Istehsalın keyfiyyәt sisteminin olmamasıdır.
Mәhsulun qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun üçüncü tәrәf vasitәsilә sübutu;
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmasıdır;
zay mәhsulun olmamasıdır;
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmamasıdır;

518 1994cü ilin axırına öz müәssisәlәrinin keyfiyyәt sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğuna
sertifikatlaşdırılmasını aparmış ölkәlәrin sayı:

•

76ya çatmışdır;
79a çatmışdır;
80a çatmışdır;
85ә çatmışdır;
90a çatmışdır.

519 Keyfiyyәt sistemlәri vә istehsalatın sertifikatlaşdırma sistemi:

•

Dövlәt Reyestirindә qeydiyyatdan keçmәmәlidir.
Dövlәt Reestrindә qeydiyyatdan keçmәlidir;
Dövlәt Reqistrindә qeydiyyatdan keçmәlidir;
Dövlәt Reyestrindә qeydiyyatdan keçmәlidir;
Dövlәt Reqistrindә qeydiyyatdan keçmәmәlidir

520 ISO 9000 seriyalı standartlar ailәsi:

•

keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması sistemidir.
keyfiyyәtә nәzarәt sistemidir;
keyfiyyәtin idarә edilmәsidir;
verilmiş sistemin qaydalarına uyğun fәalliyyәt göstәrәn şәxsdir;
keyfiyyәtin sisteminin yaradılmasıdır;

521 Sertifikatlaşdırma sahәsindә professional sәriştәliliyi nәyi bilmәyi tәlәb edir:

•

qiymәtlәndirilәn obyektin lazımi sayını müәyyәnlәşdirmәyә;
müxtәlif tipli qiymәt şkalalarından istifadә edә bilmәyә;
ekspert kimi şәxsi keyfiyyәti ilә bağlı tәlәblәri;
subyektiv ehtimalları tәyin etmәyә;
ekspert tәrәfindәn mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirmә metodlarının düzgün başa düşmәyә.

522 Sertifikatlaşdırmanı kim aparır:

•

beşinci tәrәf.
birinci tәrәf;
ikinci tәrәf;
üçüncü tәrәf;
dördüncü tәrәf;

523 Personalın sertifikatlaşdırılmasının mәqsәdi nәdir?:
işçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün onun peşә hazırlığını müәyyәnlәşdirmәkdir;
konkret işi yerinә yetirmәk imkanlarının tәyin edilmәsi;

•

professional biliyini yoxlamaq;
tәcrübә vә bacarığını müәyyәnlәşdirmәk;
onun hazırlıq sәviyyәsinin yoxlanması onun bu vә ya digәr sahәdә hazırlıq sәviyyәsini, professional biliyini,
tәcrübә vә bacarığını müәyyәnlәşdirmәk vә onun bu vә ya digәr fәalliyyәt sahәsindә lazımi sәviyyәdә konkret işi
yerinә yetirmәk imkanlarının tәyin edilmәsidir.

524 Attestasiyanın mәqsәdi:

•

qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunu tәsdiqlәmәk üçün onun hazırlıq sәviyyәsini yoxlamaq;
professional biliyini yoxlamaq;
tәcrübә vә bacarığını müәyyәnlәşdirmәk;
işçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün onun peşә hazırlığını müәyyәnlәşdirmәkdir;
konkret işi yerinә yetirmәk imkanlarının tәyin edilmәsi.

525 Keyfiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırılması sahәsindә aparıcı ölkә:

•

Fransadır;
İngiltәrәdir;
Polşadır;
Almaniyadır;
İtaliyadır.

526 Hansı mәhsul könüllü sertifikatlaşdırma obyektidir?

•

xammal sahәlәri vә ağac emalı malları.
maşınqayırma kompleksi malları;
tibbi texnika;
qaynaq işlәri;
yüngül sәnaye malları;

527 Hansı mәhsul mәcburi sertifikatlaşdırma obyektidir?

•

hazır mәhsullara qulluq.
istehsalat texnoloji istiqamәtli mәhsullar;
tibbi texnika;
qaynaq işlәri;
daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi;

528 Könüllü sertifikatlaşdırma hansı hallarda aparılır?

•

iqtisadi maraqlara toxunanda;
mәhsullar, xidmәtlәr vә proseslәr üçün mövcud standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә ciddi riayәt
olunması dövlәt tәrәfindәn nәzәrdә tutulmamışdır;
mәhsullar, xidmәtlәr vә proseslәr üçün mövcud standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә ciddi riayәt
olunması dövlәt tәrәfindәn nәzәrdә tutulmuşdur;
qanunvericiliklә mallara qoyulan tәlәblәr yerinә yetirilmәdikdә;
Istehsalatda keyfiyyәt sistemi olanda.

529 Mәcburi sertifikatlaşdırma hansı mәhsullar üçün hәyata kecirilir?

•

mәhsulların keyfiyyәtinә zәmanәt vermәk üçün.
insanların hәyatı, sağlamlığı vә әmlakın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün;
mәhsulların keyfiyyәtli olması üçün;
mәhsulların ixrac edilmәsi üçün;
mәmulatın müәyyәn standartlara zğmanәt vermәk üçün;

530 Mәcburi sertifikatlaşdırma әsas nәyә görә aparılır?
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq üçün
mәhsulun istehsalını artırmaq üçün.

•

sertifikatlaşdırılmış mәhsulun dövlәt qeydiyyatını aparmaq üçün
keyfiyyәtsiz mәhsul istehsalının qarşısının alınması üçün
istehlakçıları onların hәyatı, sağlamlığı vә әmlakı üçün, hәmçinin әtraf mühitin mühafizәsi üçün tәhlukәli olan
malların alınmasından müdafiә etmәk üçün

531 Hansı sertifikatlaşdırma qanunvericiliklә tәnzimlәnmәyәn adlanır?

•

mәcburi sertifikatlaşdırma;
könüllü sertifikatlaşdırma;
özözünü sertifikatlaşdırma;
üçüncü tәrәfin sertifikatlaşdırması;
standartkaşdırma.

532 Hansı sertifikatlaşdırma qanunvericiliklә tәnzimlәnәn adlanır?

•

üçüncü tәrәfin sertifikatlaşdırması;
özözünü sertifikatlaşdırma;
könüllü sertifikatlaşdırma;
mәcburi sertifikatlaşdırma;
standartlaşdırma.

533 Sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın tәrkibi neçә nәfәr olur?

•

12
810
68
46
24

534 Apelyasiya komissiyası nә zaman yaranır?

•

plan yerinә yetirilmәdikdә
plankәsirlә yerinә yetirildikdә
plan kәsirdә qaldıqda
plan doldurulmadıqda
sifarişçinin vә icraçı direktorun hәrәkәtinә vә prosesin qәrarına şikayәtlәr olduqda

535 Mütәxәssislәr ekspert kimi necә cәlb olunurlar?

•

aktla
müqavilә әsasında
pazılaşma yolu ilә
internetlә
mәktubla

536 Mühasib vәzifәsinә şәxslәr necә cәlb olunurlar?

•

müqavilә әsasında
aktla
mәktubla
internetlә
pazılaşma yolu ilә

537 Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üçün kim mәsuliyyәt daşıyır?
istehsalçı
sattıcı
alıcı
istehlakçı

•

•

ekspertauditor

538 Ekspertauditor hansı mәsәlәdә mәsuliyyәt daşıyır?

•

planın doldurulması üçün
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemi üçün
prosesin lәngimәsi üçün
prosesin sürәtli getmәsi üçün
planda çatışmamazlıqlar olduqda

539 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın rәhbәrliyindә icraçı direktordan başqa kimlәr olur?

•

direktor müavini
12 nәfәr ekspertauditor vә katib
laborant
mütәxәssis
şöbә müdiri

540 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın işinә kim rәhbәrlik edir?

•

laborant
mütәxәssis
şöbә müdiri
direktor müavini
icraçı direktor

541 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan poses üzrә cari işlәri nә edir?

•

mәsuliyyәtini daşımır
mәsuliyyәtini daşıyır
cavabdehdir
cavabdeh deyil
heç biri

542 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan hokümәt hesabınadırsa, müşahidәçi şuranın funksiyasını kim hәyata
keçirir?

•

tәsisçi
alıcı
istehsalçı
istehlakçı
tәşkilatın rәhbәrliyi

543 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәsisçilәrin hesabına nә edilir?

•

akkreditlәşir
bağlanılır
açılır
alınır
toplanır

544 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәsisçilәrin hesabına nә edilir?

•

tәşkil edilir
bağlanılır
açılır
alınır
toplanır

545 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyin hesabına akkreditlәşir edilir?

•

alıcının vәsaitinin hesabına
tәsisçilәrin vәsaitinin hesabına
istehlakçının vәsaitinin hesabına
istehsalçının vәsaitinin hesabına
satıcının vәsaitinin hesabına

546 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyin hesabına tәşkil edilir?

•

satıcının vәsaitinin hesabına
alıcının vәsaitinin hesabına
tәsisçilәrin vәsaitinin hesabına
istehlakçının vәsaitinin hesabına
istehsalçının vәsaitinin hesabına

547 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyin hesabına tәşkil edilir vә akkreditlәşir?

•

satıcının vәsaitinin hesabına
alıcının vәsaitinin hesabına
istehsalçının vәsaitinin hesabına
tәsisçilәrin vәsaitinin hesabına
istehlakçının vәsaitinin hesabına

548 Müşahidәçi şurası kimlәrdәn ibarәtdir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanın tәsisçilәrindәn
istehlakçıdan
istehsalçıdan
alıcıdan
satıcıdan

549 Mühasib vәzifәsinә şәxslәr necә cәlb olunurlar?

•

pazılaşma yolu ilә
müqavilә әsasında
aktla
mәktubla
internetlә

550 Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üçün kim mәsuliyyәt daşıyır?

•

istehsalçı
ekspertauditor
sattıcı
alıcı
istehlakçı

551 Ekspertauditor hansı mәsәlәdә mәsuliyyәt daşıyır?

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemi üçün
prosesin sürәtli getmәsi üçün
prosesin lәngimәsi üçün
planda çatışmamazlıqlar olduqda
planın doldurulması üçün

552 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın rәhbәrliyindә icraçı direktordan başqa kimlәr olur?
laborant

•

•

12 nәfәr ekspertauditor vә katib
direktor müavini
şöbә müdiri
mütәxәssis

553 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın işinә kim rәhbәrlik edir?

•

direktor müavini
icraçı direktor
laborant
mütәxәssis
şöbә müdiri

554 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan poses üzrә cari işlәri nә edir?

•

mәsuliyyәtini daşımır
heç biri
cavabdeh deyil
cavabdehdir
mәsuliyyәtini daşıyır

555 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan hokümәt hesabınadırsa, müşahidәçi şuranın funksiyasını kim hәyata
keçirir?

•

tәsisçi
tәşkilatın rәhbәrliyi
alıcı
istehlakçı
istehsalçı

556 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәsisçilәrin hesabına nә edilir?

•

toplanır
bağlanılır
açılır
alınır
akkreditlәşir

557 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәsisçilәrin hesabına nә edilir?

•

tәşkil edilir
bağlanılır
açılır
alınır
toplanır

558 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyin hesabına akkreditlәşir edilir?

•

tәsisçilәrin vәsaitinin hesabına
alıcının vәsaitinin hesabına
satıcının vәsaitinin hesabına
istehsalçının vәsaitinin hesabına
istehlakçının vәsaitinin hesabına

559 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyin hesabına tәşkil edilir?

•

tәsisçilәrin vәsaitinin hesabına
satıcının vәsaitinin hesabına
alıcının vәsaitinin hesabına

istehsalçının vәsaitinin hesabına
istehlakçının vәsaitinin hesabına

560 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyin hesabına tәşkil edilir vә akkreditlәşir?

•

satıcının vәsaitinin hesabına
tәsisçilәrin vәsaitinin hesabına
istehlakçının vәsaitinin hesabına
istehsalçının vәsaitinin hesabına
alıcının vәsaitinin hesabına

561 Müşahidәçi şurası kimlәrdәn ibarәtdir?

•

satıcıdan
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın tәsisçilәrindәn
istehlakçıdan
istehsalçıdan
alıcıdan

562 Koordinasiya şurasının tәrkibi neçә nәfәrdәn ibarәt olur?

•

12
8
16
14
10

563 Koordinasiya şurasıda hәr tәşkilatlardan nә üçün eyni sayda nümayәndә olmalıdır?

•

alıcıdan çox
hәr hansı üstünlük tәskil etmәmәsi üçün
istehsalçıdan çox
istehlakçıdan çox
satıcıdan çox

564 Koordinasiya şurasıda hәr tәşkilatlardan nә qәdәr üzv olur?

•

bәrabәr sayda
istehsalçıdan çox
alıcıdan çox
satıcıdan çox
istehlakçıdan çox

565 Maraqlı strukturlar dedikdә nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

satıcılar
istehlakçılar
nazirliklәr, profesional assosasiyalar, banklar, sığorta kompaniyaları vә s.
istehsalçılar
alıcılar

566 Koordinasiya şurası hansı nümayәndәlәrdәn ibarәt olmalıdır?

•

satıcının
istehlakçı müәssisәnin
istehsalçı müәssisәnin
maraqlı strukturların
alıcının

567 Koordinasiya şurası hansı orqanın işini tәmin edir?

•

qiymәtqoyma orqanının
standartlaşdırma orqanının
BEKin
MEKin
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın

568 Koordinasiya şurasının yerinә yetirәcәk neçә vәzifәsi vardır?

•

5
1
2
3
4

569 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәtini nә tәmin edir?

•

idarә heyәti
koordinasiya şurası
kooperasiya şurası
elmi şura
mütәxәssislәr şurası

570 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan laboratoriyanı necә işlәtmәlidir?

•

icarәyә götürmәklә
yüksәk tәcillә
ödәnişlә
akkreditlәşdirmәklә
yüksәk sürәtlә

571 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın laboratoriyası olmalıdırmı?

•

icarәyә götürә bilәr
sınaq laboratoriyasına malık olmalıdır
ola bilmәz
ola bilәr
icarәyә götürә bilmәz

572 Sertifikatlaşdırmanın aparılması zamanı maraqlı şәxslәr özlәrini necә aparmalıdırlar?

•

personala heç bir tәsir göstәrmәmәlidir
personalı mükafatlandırmalıdır
personalla danışığa getmәlidir
personala tәsir etmәlidir
personalla müqavilә bağlamalıdır

573 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın koordinasiya şurasının işindә kimlәr iştirak edir?

•

sifarişçi
maraqlı tәşkilatın nümayәndәlәri
alıcı
istehlakçı
istehsalçı

574 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda koordinasiya şurası hansı mәqsәdlә fәaliyyәt göstәrir?
tәrәflәri mәlumatlandırır

•

•

maraqlı tәrәflәrin prosesә bәrabәr sәviyyәdә iştirak etmәsini tәmin edir
iclası açır
iclası bağlayır
tәrәflәri toplayır

575 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan sınaqları harada aparır?

•

müәssisәdә
stenddә
qurğuda
sınaq laboratoriyasında
sexdә

576 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın rәhbәr vәzifәsi necә adlanır?

•

müdir
laborant
mütәxәssis
icraçı direktor
koordinator

577 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın xidmәtlәri haqqında hansı şәraitlәr yaradılmalıdır?

•

sifarişin qәbul olunmasına
sifarişçinin informasiya almasına
müqavilәnin bağlanmasına
müqavilәnin pozulmasına
sifarişin verilmәsinә

578 Sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәti әsasәn nәdәn asılıdır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәtindәn, sәriştәliliyindәn vә müstәqilliyindәn
ölçü meyyarlarından
tәhlildәn
sifarişdәn
tabeliliyindәn

579 Etibarlılığa sertifikatlaşdırma sınaqları nә üçün aparılır?

•

onun funksional göstәricilәrinin istismar şәraitinә uyğunluğunun, xarici tәsiredici amillәrә dözümlülüyünün
qiymәtlәndirilmәsi üçün obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır
texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir.
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir;
texniki tәyinatlı mәhsulların etibarlılıq göstәricilәrinin uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә aparırlar;
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;

580 Seçmә nәzarәti nәdir?

•

burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.
bu burada fasilәsiz olaraq nәzarәt etmәk üçün detal vә düyümlәrin istehsalı zamanı avtomatik nәzarәt
vasitәlәrindәn istifadә edilir;
burada bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunә yoxlanıldıqdan sonra onun keyfiyyәti haqqında qәrar
qәbul olunur (normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq);
detal vә mәmulatların yoxlanması üçün әl ölçmә alәtlәrindәn (ştangenpәrgarlar, mikrometrlәr, kalibrlәr,
indikatorlar vә s.) istifadә edilir
ölçmәdә subyektivliyi aradan qaldıran xüsusi qurğulardan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdardır;

581 Aktiv nәzarәt nәdir?

•

burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.
burada bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunә yoxlanıldıqdan sonra onun keyfiyyәti haqqında qәrar
qәbul olunur (normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq);
әldә edilәn nәticәlәr mәmulatların hazırlanması prosesini fasilәsiz olaraq idarә etmәk üçündür
ölçmәdә subyektivliyi aradan qaldıran xüsusi qurğulardan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdardır;
bu burada fasilәsiz olaraq nәzarәt etmәk üçün detal vә düyümlәrin istehsalı zamanı avtomatik nәzarәt
vasitәlәrindәn istifadә edilir;

582 Başdanbaşa nәzarәt nәdir?

•

detal vә mәmulatların yoxlanması üçün әl ölçmә alәtlәrindәn (ştangenpәrgarlar, mikrometrlәr, kalibrlәr,
indikatorlar vә s.) istifadә edilir
burada bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunә yoxlanıldıqdan sonra onun keyfiyyәti haqqında qәrar
qәbul olunur (normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq);
burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.
bu burada fasilәsiz olaraq nәzarәt etmәk üçün detal vә düyümlәrin istehsalı zamanı avtomatik nәzarәt
vasitәlәrindәn istifadә edilir;
ölçmәdә subyektivliyi aradan qaldıran xüsusi qurğulardan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdardır;

583 Avtomatlaşdırılmış nәzarәt nәdir?

•

burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.
detal vә mәmulatların yoxlanması üçün әl ölçmә alәtlәrindәn (ştangenpәrgarlar, mikrometrlәr, kalibrlәr,
indikatorlar vә s.) istifadә edilir
ölçmәdә subyektivliyi aradan qaldıran xüsusi qurğulardan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdardır;
burada bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunә yoxlanıldıqdan sonra onun keyfiyyәti haqqında qәrar
qәbul olunur (normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq);
bu burada fasilәsiz olaraq nәzarәt etmәk üçün detal vә düyümlәrin istehsalı zamanı avtomatik nәzarәt
vasitәlәrindәn istifadә edilir;

584 Ötәri nәzarәt nәdir?

•

nәzarәt hәmişә hәyata keçirilir.
ekspertlәr – mütәcәssislәr tәrәfindәn aparılır vә onun nәticәlәri balla qiymәtlәndirilir
onun keçirilmә müddәti reqlamentlәşdirilmir
bu zaman nәzarәt obyektinә baxış keçirilir vә onun normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu tәyin
edilir;
müәyyәn vaxtdan sonra nәzarәt tәkrarәn keçirilir (saatlar, sutkalar, aylar);

585 Әgәr korrektәedici tәdbirlәr müsbәt nәticәlәr vermişdirsә onda:

•

mәmulatı başqa cür nişanlayırlar;
mәmulatı nişanlamırlar;
mәmulatın nişanı lәğv edilir.
mәmulat zolaqlanır;
mәmulatı eyni cür nişanlayırlar;

586 Milli uyğunluq nişanının tәsviri hansı fonda yerinә yetirilmәlidir?

•

göy fonda yerinә yetirilmәlidir;
qırmızı fonda yerinә yetirilmәlidir.
sarı fonda yerinә yetirilmәlidir;
birrәngli fonda yerinә yetirilmәlidir;
rәngli fonda yerinә yetirilmәlidir;

587 Milli uyğunluq nişanının yerini kim müәyyәn edir?
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya müәyyәn edir ;
sertifikatlaşdırma orqanı müәyyәn edir;

•

alıcılar müәyyәn edir.
müәssisә özü müәyyәn edir;
İcra hakimiyyәti müәyyәn edir;

588 Milli uyğunluq nişanının neçә forması qәbul edilmişdir?

•

2 forması qәbul edilmişdir;
5 forması qәbul edilmişdir.
4 forması qәbul edilmişdir;
3 forması qәbul edilmişdir;
1 forması qәbul edilmişdir;

589 Verilmiş sertifikatların vә uyğunluq nişanlarının fәaliyyәtinin dayandırılması vә ya lәğv edilmәsi hansı
orqanın funksiyasına daхildir?

•

ekspertauditorların
apelyasiya üzrә komissiyanın
sertifikatlaşdırma üzrә şuranın
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın
akkreditlәşdirmә üzrә orqanın

590 Sertifikatlaşdırılmış mәhsula müfәttiş nәzarәtindә:

•

sertifikatın vә lisenziyanın tәsirini dayandıran sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәyin edir vә bu haqda
sertifikatlaşdırmanın maraqlı iştirakçılarını mәlumatlandırır;
sertifikatın vә uyğunluq nişanının tәtbiqinә hüquq verәn lisenziyanın bütün tәsir müddәti әrzindә nәzarәti hәyata
keçirir.
duzgun cavab yoxdu
sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları, istehsalatın qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri,
mәhsulun uyğunluğu haqqında digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün diqqәtlә tәhlil edir;
seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın sertifikatlaşdırılması
yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;

591 Uyğunluq nişanının tәtbiqi qaydalarında:

•

sınaq üçün nümunәlәri sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilat seçir;
Istehsalçı, sertifikatlaşdırma üzrә orqandan lisenziya alaraq, sertifikatlaşdırılmış mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә
nişanlamaq hüququ qazanır, Milli uyğunluq nişanı ilә sertifikatlaşdırmadan keçmiş mәhsulu (prosesi, xidmәti)
nişanlayır;
sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә bir ay müddәtindә baxır vә sifarişçiyә öz qәrarını göndәrir.
sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları, istehsalatın qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri,
mәhsulun uyğunluğu haqqında digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün diqqәtlә tәhlil edilir, tәhlilin nәticәlәri üzrә ekspert rәyi tәrtib olunur, vә bu sәnәd әsasında sertifikatlaşdırma
üzrә orqan uyğunluq sertifikatı vermәk haqqında qәrar qәbul edir;
seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın sertifikatlaşdırılması
yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;

592 Uyğunluq sertifikatının verilmәsi qaydalarında:

•

sınaq üçün nümunәlәri sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilat seçir;
sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә bir ay müddәtindә baxır vә sifarişçiyә öz qәrarını göndәrir.
Istehsalçı, sertifikatlaşdırma üzrә orqandan lisenziya alaraq, sertifikatlaşdırılmış mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә
nişanlamaq hüququ qazanır, Milli uyğunluq nişanı ilә sertifikatlaşdırmadan keçmiş mәhsulu (prosesi, xidmәti)
nişanlayır;
sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları, istehsalatın qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri,
mәhsulun uyğunluğu haqqında digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün diqqәtlә tәhlil edilir, tәhlilin nәticәlәri üzrә ekspert rәyi tәrtib olunur, vә bu sәnәd әsasında sertifikatlaşdırma
üzrә orqan uyğunluq sertifikatı vermәk haqqında qәrar qәbul edir;
seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın sertifikatlaşdırılması
yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;

593 Istehsalatın qiymәtdәndirilmәsi qaydalarında:

•

Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә bir ay müddәtindә baxır vә sifarişçiyә öz qәrarını göndәrir.
Istehsalçı, sertifikatlaşdırma üzrә orqandan lisenziya alaraq, sertifikatlaşdırılmış mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә
nişanlamaq hüququnu qazanır;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları vә digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә
uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk üçün diqqәtlә tәhlil edilir;
sınaq üçün nümunәlәri sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilatda seçilir;

594 Nümunәlәrin seçilmәsi, identifikatlaşdırılması vә sınağının aparılma qaydalarında:

•

sınaq üçün nümunәlәr sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilat seçir, sınaqdan keçmiş nümunәlәr
konkret mәhsulun sertifikatlaşdırma sistemi qaydaları ilә nәzәrdә tutulan müddәt әrzindә saxlanılır. Sınaqların
protokolları sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә orqana göndәrilir. Onların saxlanması sertifikatın tәsir müddәtinә
uyğun olur;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә bir ay müddәtindә baxır vә sifarişçiyә öz qәrarını göndәrir.
Istehsalçı, sertifikatlaşdırma üzrә orqandan lisenziya alaraq, sertifikatlaşdırılmış mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә
nişanlamaq hüququnu qazanır;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları, istehsalatın qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri,
mәhsulun uyğunluğu haqqında digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün diqqәtlә tәhlil edilir;
Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;

595 Sifarişin qәbul edilmә qaydalarında:

•

Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları, istehsalatın qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri,
mәhsulun uyğunluğu haqqında digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün diqqәtlә tәhlil edilir;
sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә bir ay müddәtindә baxır vә sifarişçiyә öz qәrarını göndәrir ki, bu
qәrarda sifarişçiyә lazım olan müxtәlif mәlumatlarla yanaşı, onun hansı orqanları vә sınaq laboratoriyalarını seçә
bilmәsi dә göstәrilir.
Istehsalçı, sertifikatlaşdırma üzrә orqandan lisenziya alaraq, sertifikatlaşdırılmış mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә
nişanlamaq hüququnu qazanır;
sınaq üçün nümunәlәri sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilatda seçilir;

596 Mәhsulun sertifikatlaşdırılması hansı ardıcıllıqla aparılır?

•

Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi; İstehsalatın qiymәtdәndirilmәsi;
Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi;
Uyğunluq nişanının tәtbiqi;
Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi; Nümunәlәrin seçilmәsi; İdentifikatlaşdırılması vә sınağı; İstehsalatın
qiymәtdәndirilmәsi; Koorektәetmә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi;Uyğunluq sertifikatının verilmәsi; Uyğunluq
nişanının tәtbiqi; Sertifikatlaşdırılmış mәhsula müfәttiş nәzarәti.
Nümunәlәrin seçilmәsi;

597 Әmtәә mallarının sertifikatlaşdırması zamanı xarakteristikalar, aşağıdakı әsas meyarları nәzәrә alınması
ilә seçilirlәr:

•

bu xarakteristikalar mәhsulların identifikasiyasını aparmağa imkan vermәmәlidirlәr;
Azәrdövlәtstandartın 2000ci ildә qәbul etdiyi qәrarlar müәyyәnlәşdirilmişdir.
bu xarakteristikalar mәhsulların identifikasiyasını aparmağa imkan vermәlidirlәr;
Azәrdövlәtstandartın 1995ci ildә qәbul etdiyi qәrarlar müәyyәnlәşdirilmişdir
sertifikatlaşdırma üzrә müvafiq orqana sifariş göndәrilmәlidir;

598 Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma üzrә işlәri yerinә yetirir:
tәhlükәsizlik vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları

•

Azәrdövlәtstandart vә tәhlükәsizlik orqanları;
Azәrdövlәtstandart vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları;
akkreditlәşdirilmiş sertifikatlaşdırma orqanları vә sınaq laboratoriyaları;
prokurorluq vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları.

599 Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma üzrә işlәri tәşkil edir:

•

prokurorluq vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları.
tәhlükәsizlik vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları;
Azәrdövlәtstandart vә tәhlükәsizlik orqanları;
Azәrdövlәtstandart vә sınaq laboratoriyaları;
Azәrdövlәtstandart vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları;

600 Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırmanın aparılma qaydaları:

•

Azәrdövlәtstandartın 1999cu ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir
Azәrdövlәtstandartın 1993cü ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir;
Azәrdövlәtstandartın 1997ci ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir;
Azәrdövlәtstandartın 1995ci ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir;
Azәrdövlәtstandartın 2000ci ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir.

601 Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә sәnәdin birinci sәviyyәsi necә adlanır?

•

fәrman
“Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik”
göstәriş
qanun
sәrәncam

602 Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә sәnәdlәr şәrti olaraq neçә sәviyyәdә formalaşır?

•

4
3
7
6
5

603 Laboratoriyanın tәşkilati strukturu nә etmәlidir?

•

normativ sәnәdlәrә uyğunluğa identifikatlaşdırılmalı vә müvafiq seçmә protokolu ilә müşayәt edilmәlidir
nümunәlәrin istifadә edilmәsinin vә ya mәmulatların sınaqlarının mәxvi saxlanmasına zәmanәt vermәlidir
hәr bir әmәkdaş üçün onun sәlahiyyәtlәri daxilindә konkret fәaliyyәt sahәsini müәyyәn etmәlidir
mәmulatların nümunәlәrinin sifarişçiyә qaytarılma qaydalarә müәyyәn edilmәlidir
sınaqların nәticәlәrinin şәrhinә xüsusi fikir verilmәlidir

604 Qeydiyyat sistemi nә etmәlidir?

•

normativ sәnәdlәrә uyğunluğa identifikatlaşdırılmalı vә müvafiq seçmә protokolu ilә müşayәt edilmәlidir
sınaqların nәticәlәrinin şәrhinә xüsusi fikir verilmәlidir
mәmulatların nümunәlәrinin sifarişçiyә qaytarılma qaydalarә müәyyәn edilmәlidir
hәr bir әmәkdaş üçün onun sәlahiyyәtlәri daxilindә konkret fәaliyyәt sahәsini müәyyәn etmәlidir
nümunәlәrin istifadә edilmәsinin vә ya mәmulatların sınaqlarının mәxvi saxlanmasına zәmanәt vermәlidir

605 Sınaq üçün daxil olmuş nümunәlәr nә edilmәlidir?

•

nümunәlәrin istifadә edilmәsinin vә ya mәmulatların sınaqlarının mәxvi saxlanmasına zәmanәt vermәlidir
normativ sәnәdlәrә uyğunluğa identifikatlaşdırılmalı vә müvafiq seçmә protokolu ilә müşayәt edilmәlidir
hәr bir sınaq avadanlığı vә ölçmә vasitәsinin pasportu
sınaqların nәticәlәrinin şәrhinә xüsusi fikir verilmәlidir

hәr bir әmәkdaş üçün onun sәlahiyyәtlәri daxilindә konkret fәaliyyәt sahәsini müәyyәn etmәlidir 4 mәmulatların
nümunәlәrinin sifarişçiyә qaytarılma qaydalarә müәyyәn edilmәlidir

606 Sınaq vә ölçmә avadanlıqları üçün sәnәdlәr hansılardır?

•

sınaqların aparılması proqramları
mәmulatların nümunәlәrinin identifikatlaşdırılma qaydası
avadanlıqların adları vә növlәri, istehsalçı müәssisә, tip, zavod vә inventar nömrәlәri, avadanlığın istehsalı,
alınması vә istismara verilmәsi tarixlәri, alınan zaman vәziyyәti, mövcud nasazlıqlar, tәmirlәr, texniki qulluqlar
haqqında mәlumatlar, attestasiya vә yoxlamalar haqqında mәlumatlar, sınaq avadanlığının vә ölçmә vasitәlәrinin
istismarı vә texniki qulluqları haqqında sәnәdlәr, hәr bir sınaq avadanlığı vә ölçmә vasitәsinin pasportu
verilmiş ölçmәlәrin vә sınaqların arxivinin aparılma qaydası üzrә tәlimatlar, işçi jurnallar, hesabat mәlumatları,
protokollar, hesabatlar, nümunәlәri müşayәt edәn sәnәdlәr vә s.
istehsalat otaqlarında lazımi qaydanı tәmin etmәk üçün tәlimatlar

607 Arxiv üzrә sәnәdlәr hansılardır?

•

avadanlıqların adları vә növlәri
istehsalat otaqlarında lazımi qaydanı tәmin etmәk üçün tәlimatlar
sınaqların aparılması proqramları
mәmulatların nümunәlәrinin identifikatlaşdırılma qaydası
verilmiş ölçmәlәrin vә sınaqların arxivinin aparılma qaydası üzrә tәlimatlar, işçi jurnallar, hesabat mәlumatları,
protokollar, hesabatlar, nümunәlәri müşayәt edәn sәnәdlәr vә s.

608 Otaqlarda şәraiti saxlamaq üçün sәnәdlәr hansılardır?

•

sınaqların aparılması proqramları vә metodikaları hesablama qaydası
mәmulatların nümunәlәrinin identifikatlaşdırılma qaydası
verilmiş ölçmәlәrin vә sınaqların arxivinin aparılma qaydası üzrә tәlimatlar
avadanlıqların adları vә növlәri
istehsalat otaqlarında lazımi qaydanı tәmin etmәk üçün tәlimatlar vә otaqların vәziyyәtinә nәzarәt jurnalı,
otaqlarda lazımi әtraf mühit şәraitini saxlayan vә ya ona nәzarәt edәn avadanlıqların istismar sәnәdlәri

609 Sınaqların aparılması vә mәlumatların qeydiyyatı üçün sәnәdlәr hansılardır?

•

verilmiş ölçmәlәrin vә sınaqların arxivinin aparılma qaydası üzrә tәlimatlar
mәmulatların nümunәlәrinin identifikatlaşdırılma qaydası
sınaqların aparılması proqramları vә metodikaları hesablama qaydasını vә hesablama nәticәsindә alınmış
mәlumatları әks etdirәn sәnәdlәr, sınaqların vә ölçmәlәrin nәticәlәrini әks etdirәn işçi jurnalları, sınaqların
protokolu, aparılmış sınaqlar haqqında hesabatlar
istehsalat otaqlarında lazımi qaydanı tәmin etmәk üçün tәlimatlar
avadanlıqların adları vә növlәri

610 Mәmulatların sınağı aparılan nümunәlәrinin sәnәdlәri (pasport, istismar üzrә rәhbәrlik), hәmçinin
aşağıdakıları әks etdirәn tәliamtlar hansılardır?

•

mәmulatların nümunәlәrinin identifikatlaşdırılma qaydası, nümunәlәrin qәbulu zamanı onların komplektliliyinin
vә iş qabiliyyәtinin yoxlanma qaydası, nümunәlәrin sәnәdlәrinin komplektliliyinә tәlәblәr, nümunәlәrin
saxlanılmasının tәmin edilmә qaydası, mәmulatların nümunәlәrinin sifarişçiyә qaytarılma qaydası
verilmiş ölçmәlәrin vә sınaqların arxivinin aparılma qaydası üzrә tәlimatlar
avadanlıqların adları vә növlәri
sınaqların aparılması proqramları vә metodikaları hesablama qaydası
istehsalat otaqlarında lazımi qaydanı tәmin etmәk üçün tәlimatlar

611 Kәrgüzarlıq üzrә sәnәdlәr hansılardır?

•

laboratoriyanın әmәkdaşlarının şәxsi işlәri, vәzifә tәlimatları, laboratoriyanın әmәkdaşlarının attestasiyası üzrә
materiallar
keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
sınağı aparılan mәhsula texniki tәlәblәri vә onun sınaq vә ölçmә metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәdlәr,
standartlar vә digәr normativ sәnәdlәr

akkreditlәşdirmәnin tәşkilati vә metodik mәsәlәlәrini vә akkreditlәşdirilmiş laboratoriyanın fәaliyyәtini
reqlamentlәşdirәn ISO, ISO/BEK sәnәdlәri, EN 45000 seriyalı standartlar
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә, sınaq laboratoriyasının pasportu, akkreditlәşdirmә attestatı, lisenziya

612 Keyfiyytәin tәmin edilmәsi sistemi üçün sәnәdlәr hansılardır?

•

keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
akkreditlәşdirmәnin tәşkilati vә metodik mәsәlәlәrini vә akkreditlәşdirilmiş laboratoriyanın fәaliyyәtini
reqlamentlәşdirәn ISO, ISO/BEK sәnәdlәri, EN 45000 seriyalı standartlar
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә, sınaq laboratoriyasının pasportu, akkreditlәşdirmә attestatı, lisenziya
laboratoriyanın әmәkdaşlarının şәxsi işlәri, vәzifә tәlimatları, laboratoriyanın әmәkdaşlarının attestasiyası üzrә
materiallar
sınağı aparılan mәhsula texniki tәlәblәri vә onun sınaq vә ölçmә metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәdlәr,
standartlar vә digәr normativ sәnәdlәr

613 Sınağı aparılan mәhsul üçün normativ sәnәdlәr hansılardır?

•

laboratoriyanın әmәkdaşlarının şәxsi işlәri, vәzifә tәlimatları, laboratoriyanın әmәkdaşlarının attestasiyası üzrә
materiallar
keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
sınağı aparılan mәhsula texniki tәlәblәri vә onun sınaq vә ölçmә metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәdlәr,
standartlar vә digәr normativ sәnәdlәr
akkreditlәşdirmәnin tәşkilati vә metodik mәsәlәlәrini vә akkreditlәşdirilmiş laboratoriyanın fәaliyyәtini
reqlamentlәşdirәn ISO, ISO/BEK sәnәdlәri, EN 45000 seriyalı standartlar
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә, sınaq laboratoriyasının pasportu, akkreditlәşdirmә attestatı, lisenziya

614 Tәşkilatimetodik sәnәdlәr hansılardır?

•

sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә, sınaq laboratoriyasının pasportu, akkreditlәşdirmә attestatı, lisenziya
akkreditlәşdirmәnin tәşkilati vә metodik mәsәlәlәrini vә akkreditlәşdirilmiş laboratoriyanın fәaliyyәtini
reqlamentlәşdirәn ISO, ISO/BEK sәnәdlәri, EN 45000 seriyalı standartlar
sınağı aparılan mәhsula texniki tәlәblәri vә onun sınaq vә ölçmә metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәdlәr,
standartlar vә digәr normativ sәnәdlәr
keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
laboratoriyanın әmәkdaşlarının şәxsi işlәri, vәzifә tәlimatları, laboratoriyanın әmәkdaşlarının attestasiyası üzrә
materiallar

615 Hüquqi sәnәdlәr hansılardır?

•

sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә, sınaq laboratoriyasının pasportu, akkreditlәşdirmә attestatı, lisenziya
sınağı aparılan mәhsula texniki tәlәblәri vә onun sınaq vә ölçmә metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәdlәr,
standartlar vә digәr normativ sәnәdlәr
keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
laboratoriyanın әmәkdaşlarının şәxsi işlәri, vәzifә tәlimatları, laboratoriyanın әmәkdaşlarının attestasiyası üzrә
materiallar
akkreditlәşdirmәnin tәşkilati vә metodik mәsәlәlәrini vә akkreditlәşdirilmiş laboratoriyanın fәaliyyәtini
reqlamentlәşdirәn ISO, ISO/BEK sәnәdlәri, EN 45000 seriyalı standartlar

616 Akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyası aşağıdakı qrup sәnәdlәrә malik olmalıdır?

•

2
10
8
6
4

617 Xarici formada hәyata keçirilәn ixtisasın artırılması nәdir?

•

kollecdә oxumaq
peşә yönümlü kurslara getmәk
ixtisasartırma kurslarında iştirak etmәk
peşә ilә bağlı problemlәrin müntәzәm olaraq müzakirәsi keçirilir

•

seminar vә konfranslarda iştirak etmәk, kurslarda oxumaq, özüözünә hazırlaşmaq lazımdır

618 Daxili formada hәyata keçirilәn ixtisasın artırılması üçün nә lazımdır?

•

peşә ilә bağlı problemlәrin müntәzәm olaraq müzakirәsi keçirilir
kollecdә oxumaq
seminar vә konfranslarda iştirak etmәk, kurslarda oxumaq, özüözünә hazırlaşmaq lazımdır
peşә yönümlü kurslara getmәk
ixtisasartırma kurslarında iştirak etmәk

619 Bu dörd sәviyyәnin hәr biri hansı üç peşә hazırlığı dәrәcәsi nәzәrdә tutur:?

•

q.kafi, yaxşı vә әla
q.kafi, kafi vә yaxşı
kafi, yaxşı vә әla
orta, yaxşı vә әla
kafi, orta vә yaxşı

620 Sınaqları aparan personalın Әn yüksәk sәviyyәdә nәyi olmalıdır?

•

qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә (menecment) üzrә dәrin biliyi
cihazları
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olmalıdır
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik
olmalıdır

621 Sınaqları aparan personalın Yüksәk sәviyyәdә nәyi olmalıdır?

•

qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә (menecment) üzrә dәrin biliyi
cihazları
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olmalıdır
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik
olmalıdır

622 Sınaqları aparan personalın Baza sәviyyәsindә nәyi olmalıdır?

•

laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olmalıdır
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik
olmalıdır
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә (menecment) üzrә dәrin biliyi
qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı
cihazları

623 «EUROLAB» beynәlxalq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün hansı dörd peşә hazırlığı sәviyyәsi
müәyyәnlәşdirmişdir?

•

Adi sәviyyә, baza sәviyyәsi, yüksәk sәviyyә vә әn yüksәk sәviyyә
Elementar sәviyyә, baza sәviyyәsi, yüksәk sәviyyә vә әn yüksәk sәviyyә;
birinci sәviyyә, ikinci sәviyyә, yüksәk sәviyyә vә әn yüksәk sәviyyә
birinci sәviyyә, ikinci sәviyyә, üçüncü sәviyyә vә yüksәk sәviyyә
Elementar sәviyyә, birinci sәviyyә, yüksәk sәviyyә vә әn yüksәk sәviyyә

624 Sınaqları aparan personalın Elementar sәviyyәdә nәyi olmalıdır?

•

cihazları
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә (menecment) üzrә dәrin biliyi
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik
olmalıdır

•

qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olmalıdır

625 «EUROLAB» beynәlxalq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün neçә peşә hazırlığı sәviyyәsi
müәyyәnlәşdirmişdir?

•

beş
üç
altı
dörd
iki

626 Sınaqlar üzrә qrupların mütәxәssislәri nә edirlәr?

•

bilavasitә mәhsulların sınaqlarını aparır vә bu sınaqların protokollarını tәrtib edirlәr
ümumi rәhbәrliyi hәyata keçirir vә onun fәaliyyәt siyasәtini formalaşdırır
laboratoriyanın «Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik» sәnәdini işlәyib hazırlayır vә onun müddәalarının yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir
sınaqların aparılması ilә bağlı bütün texniki mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün mәsuliyyәt daşıyır
kәrgüzarlıq funksiyalarını yerinә yetirir, sınaq üçün daxil olmuş sifarişlәrin qәbulunu vә qeydiyyatını, işçi
sәnәdlәrin arxivlәşdirilmәsini vә s. hәyata keçirir

627 Katiblik nә edir?

•

ümumi rәhbәrliyi hәyata keçirir vә onun fәaliyyәt siyasәtini formalaşdırır
kәrgüzarlıq funksiyalarını yerinә yetirir, sınaq üçün daxil olmuş sifarişlәrin qәbulunu vә qeydiyyatını, işçi
sәnәdlәrin arxivlәşdirilmәsini vә s. hәyata keçirir
bilavasitә mәhsulların sınaqlarını aparır vә bu sınaqların protokollarını tәrtib edirlәr
sınaqların aparılması ilә bağlı bütün texniki mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün mәsuliyyәt daşıyır
laboratoriyanın «Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik» sәnәdini işlәyib hazırlayır vә onun müddәalarının yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir

628 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın personalı necә fәaliyyәtdә olur?

•

dayanıqlı
daimi fәaliyyәtdә
fasilәli
fasilәsiz
periodik

629 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәzәrdә tutulan funksiyaları yerinә yetirmәk üçün aşağıdakılardan
hansılara malik olmalıdır?

•

mikroskopa
ölçü cihazlarına
etalona
kobinetә
müvafiq inzibati vә tәşkilati struktura, yüksәk hazırlıqlı personala vә s.

630 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan neçә funksiyanı yerinә yetirir?

•

8
18
15
13
10

631 Keyfiyyәt sistemlәrinin setifikatlaşdırılması zamanı uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin
tәhlili nәyә әsasәn aparılır?

•

istehsalçının rәyinә
normativ sәnәdlәrә
istehlakçının rәyinә
yoхlama aktına
lisenziyaya

632 Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyalarına qoyulan tәlәblәrdә aid deyildir?

•

toхunulmazlıq
teхniki sәriştәlilik
qәrәzsizlik
müstәqillik
subyektivlik

633 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın neçә variantda strukturu mümkündür?

•

8
5
4
2
6

634 Verilmiş sistemdә sertifikatlaşdırılan mәhsulların siyahısını hansı orqan tәyin edir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura
setifikatlaşdırma üzrә orqan
apellyasiya üzrә komissiya
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan

635 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daхil deyildir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә Şura
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
sertifikatlaşdırma üzrә Mәrkәzi orqan
standartlaşdırma üzrә teхniki komitә
apellyasiya üzrә komissiya

636 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daхil deyildir?

•

teхniki şura
sertifikatlaşdırma üzrә Mәrkәzi orqan
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
sınaq laboratoriyaları
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar

637 Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sistemlәrinin qeydiyyatını hansı orqan aparır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
apellyasiya üzrә komissiya
setifikatlaşdırma üzrә orqan

638 Qüvvәdә olan qanunvericiliyә, sertifikatlaşdırma sisteminin tәlәblәrinә vә Azәrdövlәtstandartın
qaydalarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu hansı orqan tәyin edir?
sertifikatlaşdırma üzrә orqan.
standartlaşdırma üzrә orqan.

•

•

sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan.
akkreditlәşdirmә üzrә orqan.
sertifikatlaşdırma üzrә şura.

639 Azәrbaycan Respublikasında mәcburi sertifikatlaşdırılan mәhsulların vә хidmәtlәrin nomenklaturası
üzrә tәkliflәri hansı orqan hazırlayır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә şura
istehsalçı müәsisәlәrin teхniki nәzarәt şöbәsi
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
elmimetodiki sertifikatlaşdırma mәrkәzi

640 Sertifikatlaşdırmaya sifarişlәrin, hәmçinin apellyasiyaların qәbulu vә baхılması, onlar barәdә qәrarların
hazırlanması hansı orqanın funksiyasıdır?

•

kömürük orqanının
akkreditlәşdirmә üzrә orqanın
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın
standartlaşdırma üzrә orqanın
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın

641 Elmi – metodik sertifikatlaşdırma mәrkәzinin funksiyaları hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
apelyasiya üzrә orqan
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
setifikatlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura

642 Sertifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyaları hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

kömürük orqanı
standartlaşdırma üzrә orqan
dövlәt inzibati idarәetmә orqanı
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
akkreditasiya üzrә orqan

643 Sertifikatlaşdırılmış mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin stabilliyinә müfәttiş nәzarәtinin tәşkili vә
keçirilmәsini hansı orqan hәyata keçirir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqan
apelasiya üzrә komissiya
kömürük orqanı
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
standartlaşdırma üzrә orqan

644 Sertifikatlaşdırılmış mәhsulun reyestrinin aparılmasını vә sertifikatlaşdırmanın nәticәlәri haqqında
informasiyanın çapa hazırlanması hansı orqanın funksiyasına aiddir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqanın
standartlaşdırma üzrә orqanın
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzinin
sertifikatlaşdırma üzrә şuranın
setifikatlaşdırma üzrә orqanın

645 Uyğunluq sertifikatlarının tәrtib olunması vә verilmәsi, onun AZS Milli sertfikatlaşdırma sisteminin
Dövlәt reyestrindә qeydiyyatını hansı orqan aparır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә şura
apellyasiya üzrә komissiya
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
standartlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә orqan

646 Elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzinin funksiyaları kim tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

Sertifikatlaşdırma üzrә şura tәrәfindәn;
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan tәrәfindәn;
Apelasiya üzrә komissiya tәrәfindәn;
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan tәrәfindәn;
Sertifikatlaşdırma sistemi tәrәfindәn.mәmulatın nişanı lәğv edilir.

647 Sertifikatlaşdırma sistemi mәhsulun sınaqlarının aparılmasını nәzәrdә tutur:

•

istehsal proseslәrindә;
sınaq laboratoriyalarında;
poliqonlarda;
nişangahda.
akkreditlәşdirilmiş laboratoriyalarda;

648 Apelasiya üzrә komissiya öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

•

potensial tәhlükәli istehsalatlar üzrә tәkliflәri işlәyib hazırlayır;
sertifikatlaşdırma mәqsәdi ilә konkret mәhsulun sınağını vә ya konkret növ sınaqları hәyata keçirir vә sınaqların
protokollarını verir.
protokollarının tәrtib olunması zamanı yerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı, düzgünlüyü, obyektivliyi ilә
ifadә edilir;
«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
müәyyәnlәşdirilmiş funksiyalarına vә Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq hәyata keçirir;
konkret sistemlәrlә müәyyәn edilmiş müddәtdә apelyasiya әrizәsinә baxmalı vә qәbul olunmuş qәrar haqqında
әrizәçiyә mәlumat vermәlidir;

649 Sertifikatlaşdırma üzrә şura öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

•

sertifikatlaşdırma mәqsәdi ilә konkret mәhsulun sınağını vә ya konkret növ sınaqları hәyata keçirir vә sınaqların
protokollarını verir.
potensial tәhlükәli istehsalatlar, obyektlәr vә işlәr üçün mәhsulun vahid sertifikatlaşdırma siyasәtinin
formalaşdırılması üzrә tәkliflәri işlәyib hazırlayır;
konkret sistemlәrlә müәyyәn edilmiş müddәtdә apelyasiya әrizәsinә baxmalı vә qәbul olunmuş qәrar haqqında
әrizәçiyә mәlumat vermәlidir;
sınaqların aparılması, nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokollarının tәrtib olunması;
Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq hәyata keçirir;

650 Sınaq laboratoriyası öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

•

qüvvәdә olan qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәt әsasında hәyata keçirir.;
qaydalara uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu tәyin edir;
sertifikatlaşdırma mәqsәdi ilә konkret mәhsulun sınağını vә ya konkret növ sınaqları hәyata keçirir vә sınaqların
protokollarını verir.
Qәrәzli sınaqların aparılması, onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi
Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq hәyata keçirir;

651 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın tәşkilati strukturuna nә daxil deyildir:

•

apelyasiya üzrә orqan.
akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyası;
keyfiyyәt sismeinin sertifikatlaşdırılması;
istehsalatın attestasiyası üzrә akkredilәşdirilmiş orqan;;
nәzarәt orqanı;

652 sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti necә hәyata keçirilir?

•

sertifikatlaşdırma prosesindә sınaq laboratoriyalarının iştirakını nәzәrdә tutulmur;
mәhsulun vahid sertifikatlaşdırma siyasәtinin formalaşdırılması üzrә tәkliflәri işlәyib hazırlayır.
Sertifikatlaşdırma sisteminin mәrkәzi orqanı ilә bağlanmış lisenziya müqavilәsinә әsasәn hәyata keçirilir;
sertifikatlaşdırma prosesindә sınaq laboratoriyalarının iştirakını nәzәrdә tutmur;
uyğunluq nişanlarının fәaliyyәtinin dayandırılmasının vә ya lәğvinin qaydalarını müәyyәn edir; mәmulatı
nişanlamırlar;

653 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan neçә struktura malik ola bilәr?

•

on iki struktura malik ola bilәr.
altı struktura malik ola bilәr;
sәkkiz struktura malik ola bilәr;
doqquz struktura malik ola bilәr;
on struktura malik ola bilәr;

654 Toxunulmamazlıq zamanı necә edilir?

•

üçüncü tәrәf statusu ilә tәyin edilir.
sınaqların aparılması, onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokollarının tәrtib olunması
zamanı yerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı, düzgünlüyü, obyektivliyi ilә ifadә edilir;
sınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınağın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı kommersiya,
maliyyә, inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar;
Sertifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyaları müvafiq әsasnamәyә görә müәyyәn edilir vә Sertifikatlaşdırma üzrә
mәrkәzi orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir;
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların, sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi, ekspertlәrin attestasiyası üzrә
komissiyaların işindә iştirak edir;

655 Qәrәzsizlik necә tәyin edilir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanların, sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi, ekspertlәrin attestasiyası üzrә
komissiyaların işindә iştirak edir;
sınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınağın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı kommersiya,
maliyyә, inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar;;
sınaqların aparılması, onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokollarının tәrtib olunması
zamanı yerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı, düzgünlüyü, obyektivliyi ilә tәyin edilir;
sertifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyaları müvafiq әsasnamәyә görә müәyyәn edilir vә Sertifikatlaşdırma üzrә
mәrkәzi orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir;
üçüncü tәrәf statusu ilә tәyin edilir.

656 Müstәqillik (qeyriasılılıq) necә tәyin edilir?

•

üçüncü tәrәf statusu ilә tәyin edilir.
sınaqların aparılması, onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokollarının tәrtib olunması
zamanı yerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı, düzgünlüyü, obyektivliyi ilә ifadә edilir;
sınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınağın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı kommersiya,
maliyyә, inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar;
sertifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyaları müvafiq әsasnamәyә görә müәyyәn edilir vә Sertifikatlaşdırma üzrә
mәrkәzi orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir;
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların, sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi, ekspertlәrin attestasiyası üzrә
komissiyaların işindә iştirak edir;

657 Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

•

«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
müәyyәnlәşdirilmiş funksiyalarına vә Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq hәyata keçirir;
Qәrәzsizlik sınaqların aparılması, onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokollarının tәrtib
olunması zamanı yerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı, düzgünlüyü, obyektivliyi ilә ifadә edilir;
Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәt
әsasında hәyata keçirir.;
Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu tәyin edir;

sınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınağın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı kommersiya,
maliyyә, inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar.

658 Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

•

«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
müәyyәnlәşdirilmiş funksiyalarına vә Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq hәyata keçirir;
sınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınağın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı kommersiya,
maliyyә, inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar.
Qәrәzsizlik sınaqların aparılması, onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokollarının tәrtib
olunması zamanı yerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı, düzgünlüyü, obyektivliyi ilә ifadә edilir;
Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәt
әsasında hәyata keçirir.;
Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu tәyin edir;

659 Mәcburi vә könüllü sertifikatlaşdırma sistemlәrinin yaradılmasında mәqsәd:

•

istehlakçıları qorumaqdır.
istehlakçıların işlәrinin yaxşılaşdırılmasından, sağlamlığı vә әmlakı üçün tәhlukәli olan malların alınmasından,
müdafiә etmәkdir;
istehlakçıların alıcılıq qabiliyyәtinin artmasından, işlәrin görülmәsindәn vә xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn müdafiә
etmәkdir;
istehlakçıları onların hәyatı, sağlamlığı vә әmlakı üçün, hәmçinin әtraf mühitin mühafizәsi üçün tәhlukәli olan
malların alınmasından, işlәrin görülmәsindәn vә xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn müdafiә etmәkdir;
istehlakçıların hәyatını, sağlamlığı vә әmlakını müdafiә etmәkdir;

660 Sertifikatlaşdırma sistemi necә sistemdir?

•

uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi komitәdir;
uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi orqandır;
uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi mәrkәzdir;
uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün komitәdir.
uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi üsullara vә idarәetmә qaydalarına malik olan sistemdir;

661 Dmodulunun mәzmunu nәdir?

•

Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәmulatların tәktәk sınaqları. Bu, tәk vә ya kiçik seriyalı istehsalatda tәtbiq olunur;
Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
Hәr bir mәmulatın vә ya tәsadüfi seçilmiş nümunәnin üçüncü tәrәfin apardığı sınaqları. B vә ya A modulu ilә birgә
tәtbiq olunur;
Istehsalçı mәmulatların istehsalı, sınaqları vә nәzarәti zamanı ISO 9002 standartına uyğun keyfiyyәtin
tәminolunma sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;
Istehsalçı mәmulatların sınaqları vә onlara nәzarәt zamanı ISO 9003 standartına uyğun keyfiyyәtin tәminolunma
sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;

662 Emodulunun mәzmunu nәdir?

•

Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәmulatların tәktәk sınaqları. Bu, tәk vә ya kiçik seriyalı istehsalatda tәtbiq olunur
Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
Hәr bir mәmulatın vә ya tәsadüfi seçilmiş nümunәnin üçüncü tәrәfin apardığı sınaqları. B vә ya A modulu ilә birgә
tәtbiq olunur;
Istehsalçı mәmulatların sınaqları vә onlara nәzarәt zamanı ISO 9003 standartına uyğun keyfiyyәtin tәminolunma
sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;
Istehsalçı mәmulatların istehsalı, sınaqları vә nәzarәti zamanı ISO 9002 standartına uyğun keyfiyyәtin
tәminolunma sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;

663 Fmodulunun mәzmunu nәdir?
Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәmulatların tәktәk sınaqları. Bu, tәk vә ya kiçik seriyalı istehsalatda tәtbiq olunur;
Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
Istehsalçı mәmulatların sınaqları vә onlara nәzarәt zamanı ISO 9003 standartına uyğun keyfiyyәtin tәminolunma
sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;

•

•

Hәr bir mәmulatın vә ya tәsadüfi seçilmiş nümunәnin üçüncü tәrәfin apardığı sınaqları. B vә ya A modulu ilә birgә
tәtbiq olunur;
Istehsalçı mәmulatların istehsalı, sınaqları vә nәzarәti zamanı ISO 9002 standartına uyğun keyfiyyәtin
tәminolunma sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;

664 Gmodulunun mәzmunu nәdir?

•

Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәmulatların tәktәk sınaqları. Bu, tәk vә ya kiçik seriyalı istehsalatda tәtbiq olunur;
ISO 9003 standartına uyğun keyfiyyәtin tәminolunma sisteminә malik olmalan;
Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;
ISO 9002 standartına uyğun keyfiyyәtin tәminolunma sisteminә malik olmalıdır;

665 Hmodulunun mәzmunu nәdir?

•

Istehsalçı bütün mәmulatların uyğunluğunu bәyan edir.
Istehsalçı tam istehsal tsikli üçün ISO 9001 standartına uyğun gәlәn keyfiyyәtin tәminolunma sisteminә malik
olmalıdır;
Istehsalçı üçüncü tәrәfi cәlb etmәdәn direktivin tәlәblәrinә uyğunluğu bәyan edir. Bu zaman mәmulatın texniki
sәnәdlәri әsas rol oynayır;
Modul A proseduruna üçüncü tәrәfin qoşulması;
Mәmulatın seçilmiş nümunәsinin üçüncü tәrәf adlanan orqan tәrәfindәn sınağı;

666 Cmodulunun mәzmunu nәdir?

•

Istehsalçı tam istehsal tsikli üçün ISO 9001 standartına uyğun gәlәn keyfiyyәtin tәminolunma sisteminә malik
olmalıdır;
Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
Avropa komissiyası tәrәfindәn qeydiyyata alınmış orqan tәrәfindәn sınağı;
Modul A proseduruna üçüncü tәrәfin qoşulması;
Istehsalçı üçüncü tәrәfi cәlb etmәdәn direktivin tәlәblәrinә uyğunluğu bәyan edir. Bu zaman mәmulatın texniki
sәnәdlәri әsas rol oynayır;

667 Bmodulunun mәzmunu nәdir?

•

Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
Istehsalçı tam istehsal tsikli üçün ISO 9001 standartına uyğun gәlәn keyfiyyәtin tәminolunma sisteminә malik
olmalıdır;
Istehsalçı üçüncü tәrәfi cәlb etmәdәn direktivin tәlәblәrinә uyğunluğu bәyan edir. Bu zaman mәmulatın texniki
sәnәdlәri әsas rol oynayır;
Modul A proseduruna üçüncü tәrәfin qoşulması;
Mәmulatın seçilmiş nümunәsinin üçüncü tәrәf adlanan orqan (Avropa komissiyası tәrәfindәn qeydiyyata alınmış
orqan) tәrәfindәn sınağı;

668 Aa modulunun mәzmunu nәdir?

•

Modul A proseduruna üçüncü tәrәfin qoşulması;
Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
Mәmulatın seçilmiş nümunәsinin sınağı;
Istehsalçı üçüncü tәrәfi cәlb etmәdәn direktivin tәlәblәrinә uyğunluğu bәyan edir;
Istehsalçı tam istehsal tsikli üçün ISO 9001 standartına uyğun gәlәn keyfiyyәtin tәminolunma sisteminә malik
olmalıdır;

669 Amodulunun mәzmunu nәdir?

•

Istehsalçı tam istehsal tsikli üçün ISO 9001 standartına uyğun gәlәn keyfiyyәtin tәmin olunma sisteminә malik
olmalıdır;
Mәmulatın seçilmiş nümunәsinin üçüncü tәrәf adlanan orqan tәrәfindәn sınağıdır;
Istehsalçının bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan etmәsidir.
Modul A proseduruna üçüncü tәrәfin qoşulmasıdır;
Istehsalçı üçüncü tәrәfi cәlb etmәdәn direktivin tәlәblәrinә uyğunluğu bәyan edir. Bu zaman mәmulatın texniki
sәnәdlәri әsas rol oynayır;

670 Mәhsulların sertifikatlaşdırma sxemi 1 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

•

o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;
istehsal hәcmi mәhdudlaşmış mәhsulun ölkәdә buraxılması vә qısa müddәtli kontrakt әsasında ölkәyә xaricdәn
gәtirilәn mallar üçün tәtbiq oluna bilәr;
o mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr ki, onların keyfiyyәtinin stabilliyinә sertifikatlaşdırmadan әvvәlki uzun dövr
әrzindә riayәt olunsun;
2 ölkәyә uzun müddәt mütәmadi olaraq idxal olunan mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr;
buraxılan malların real hәcmi sınağın düzgün nәticәlәrini almaq üçün kifayәt deyildir.

671 Avropa Ittifaqı ölkәlәrindә tәtbiq olunan uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi metodları nәyә әsaslanır?

•

müfәttiş nәzarәtinin tәtbiqinә;
yüksәk tәlәblәr tәtbiqinә.
modellәrın tәtbiqinә;
modulların tәtbiqinә;
keyfiyyәtinin tәtbiqinә;

672 Kiçik müәssisәlәr, vәtәndaşsahibkarlar üçün hansı sxem tәtbiq oluna bilәr?

•

istehsalçının әrizәbәyannamәsinә vә sertifikatlaşdırılmış xidmәtә müfәttiş nәzarәtinә әsaslanan digәr sxem dә
tәtbiq oluna bilәr;
ölkәyә uzun müddәt mütәmadi olaraq idxal olunan mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr;
o mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr ki, onların keyfiyyәtinin stabilliyinә sertifikatlaşdırmadan әvvәlki uzun dövr
әrzindә riayәt olunsun;
o zaman seçmәk mәqsәdә uyğundur ki, buraxılan malların xarakteristikalarının stabilliyinә sәrt, yüksәk tәlәblәr
qoyulur, hәmçinin mәmulatın yararlılıq müddәtinin az olduğu vә seçilmiş nümunәlәrin real hәcmi sınağın düzgün
nәticәlәrini almaq üçün kifayәt deyildir.
o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;

673 Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 5 nәyi nәzәrdә tutur:

•

müәssisәnin attestasiyasını nәzәrdә tutur.
xidmәtin nәticәlәrinin ucdantutma yoxlanmasını nәzәrdә tutur vә maddi xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması üçün
tәtbiq oluna bilәr;
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasını vә bu sisteminkeyfiyyәtinin stabilliyinә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә
tuitur;
tecnoloji prosesin, icraçının ustalılığının, xidmәtin şәraitinin yoxlanması, keyfiyyәt sistemininin
qiymәtlәndirilmәsi;
xidmәt göstәrәn icraçının ustalılığının qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur;

674 Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 4 nәyi nәzәrdә tutur:

•

xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması üzrә orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir;
xidmәtin nәticәlәrinin sertifikatlaşdırılması üçün tәtbiq oluna bilәr;
müәssisәnin attestasiyasını nәzәrdә tutur.
keyfiyyәt sistemininin qiymәtlәndirilmәsini;
xidmәt göstәrәn icraçının ustalılığının qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur;

675 Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 3 nәyi nәzәrdә tutur:

•

müәssisәnin attestasiyasını nәzәrdә tutur.
tecnoloji prosesin, icraçının ustalılığının, xidmәtin şәraitinin yoxlanması, keyfiyyәt sistemininin
qiymәtlәndirilmәsini;
xidmәt göstәrәn icraçının ustalılığının qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur r;
sistem üzrә ekspertlәr cәlb etmәklә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması üzrә orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir;
xidmәtin nәticәlәrinin ucdantutma yoxlanmasını nәzәrdә tutur vә maddi xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması üçün
tәtbiq oluna bilәr;

676 Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 2 nәyi nәzәrdә tutur:

•

xidmәtin nәticәlәrinin ucdantutma yoxlanmasını nәzәrdә tutur;
xidmәt göstәrәn icraçının ustalılığının qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur
Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması keyfiyyәt sistemi üzrә ekspertlәri cәlb etmәklә xidmәtlәrin
sertifikatlaşdırılması üzrә orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir;
tecnoloji prosesin, icraçının ustalılığının, xidmәtin şәraitinin yoxlanması, keyfiyyәt sistemininin
qiymәtlәndirilmәsini;
müәssisәnin attestasiyasını nәzәrdә tutur.

677 Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 1 nәyi nәzәrdә tutur:

•

Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması keyfiyyәt sistemi üzrә ekspertlәri cәlb etmәklә xidmәtlәrin
sertifikatlaşdırılması üzrә orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir;
müәssisәnin attestasiyasını nәzәrdә tutur.
xidmәtin nәticәlәrinin ucdantutma yoxlanmasını nәzәrdә tutur vә maddi xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması üçün
tәtbiq oluna bilәr;
texnoloji prosesin, icraçının ustalılığının, xidmәtin şәraitinin yoxlanması, keyfiyyәt sistemininin
qiymәtlәndirilmәsini;
xidmәt göstәrәn icraçının ustalığının qiymәtlәndirilmәsini;

678 Sxem 12 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

•

xarici firmalar tәrәfindәn göndәrilәn mәmulatlar komplektinin sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilmәsi
tövsiyә olunur;
uzun müddәt әrzindә iri partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilir;
kiçik partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün tәtbiq olunur;
istehsalçı müәssisәdә mәmulatların olduğu halda özünü doğruldur.
qısa müddәtdә kiçik partiyalarla istehsal olunan vә tәhlükәsizlik carakteristikalarına ciddi tәlәblәr qoyulan
mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün istifadә olunur;

679 Sxem 11 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

•

sınaq sisteminin olduğu halda özünü doğruldur.
qısa müddәtdә kiçik partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün istifadә olunur;
uzun müddәt әrzindә iri partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilir;
kiçik partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün tәtbiq olunur;
mәmulatlar komplektinin sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilmәsi tövsiyә olunur;

680 Sxem 10 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

•

tәhlükәsizlik xarakteristikalarına ciddi tәlәblәr qoyulan mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün istifadә olunur;
uzun müddәt әrzindә iri partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilir;
uzun müddәt әrzindә kiçik partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün tәtbiq olunur;
istehsalat obyektlәrini tәchiz etmәk üçün alınmış ayrıayrı mәmulatların vә ya mәmulatlar komplektinin
sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilmәsi tövsiyә olunur;
istehsalçı müәssisәdә mәmulatların bütün xarakteristikalarının uyğunluğunu yoxlamağa imkan verәn sınaq
sisteminin olduğu halda özünü doğruldur.

681 Sxem 9 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

•

qısa müddәtdә kiçik partiyalarla istehsal olunan vә tәhlükәsizlik carakteristikalarına ciddi tәlәblәr qoyulan
mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün istifadә olunur;
istehsalçı müәssisәdә mәmulatların bütün carakteristikalarının uyğunluğunu yoxlamağa imkan verәn sınaq
sisteminin olduğu halda özünü doğruldur.
özünә dünya bazarında böyük nüfuz qazanmış xarici firmalar tәrәfindәn az hәcmli ayrıayrı partiyalarla göndәrilәn
malların sertifikatlaşdırılması zamanı hәmçinin istehsalat obyektlәrini tәchiz etmәk üçün alınmış ayrıayrı
mәmulatların vә ya mәmulatlar komplektinin sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilmәsi tövsiyә olunur;
uzun müddәt әrzindә kiçik partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün tәtbiq olunur;
uzun müddәt әrzindә iri partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilir;

682 Sxem 6 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?
uzun müddәt әrzindә iri partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilir;

•

qısa müddәtdә kiçik partiyalarla istehsal olunan vә tәhlükәsizlik carakteristikalarına ciddi tәlәblәr qoyulan
mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün istifadә olunur;
istehsalçı müәssisәdә mәmulatların bütün carakteristikalarının uyğunluğunu yoxlamağa imkan verәn sınaq
sisteminin olduğu halda özünü doğruldur
özünә dünya bazarında böyük nüfuz qazanmış xarici firmalar tәrәfindәn az hәcmli ayrıayrı partiyalarla göndәrilәn
malların sertifikatlaşdırılması zamanı
uzun müddәt әrzindә kiçik partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün tәtbiq olunur;

683 Sxem 5 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

•

istehsal hәcmi mәhdudlaşmış mәhsulun ölkәdә buraxılması vә qısa müddәtli kontrakt әsasında ölkәyә xaricdәn
gәtirilәn mallar üçün tәtbiq oluna bilәr;
2 ölkәyә uzun müddәt mütәmadi olaraq idxal olunan mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr;
o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;
o zaman seçmәk mәqsәdә uyğundur ki, buraxılan malların xarakteristikalarının stabilliyinә sәrt, yüksәk tәlәblәr
qoyulur, hәmçinin mәmulatın yararlılıq müddәtinin az olduğu vә seçilmiş nümunәlәrin real hәcmi sınağın düzgün
nәticәlәrini almaq üçün kifayәt deyildir.
o mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr ki, onların keyfiyyәtinin stabilliyinә sertifikatlaşdırmadan әvvәlki uzun dövr
әrzindә riayәt olunsun;

684 Sxem 4 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

•

istehsal hәcmi mәhdudlaşmış mәhsulun ölkәdә buraxılması vә qısa müddәtli kontrakt әsasında ölkәyә xaricdәn
gәtirilәn mallar üçün tәtbiq oluna bilәr;
2 ölkәyә uzun müddәt mütәmadi olaraq idxal olunan mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr;
o mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr ki, onların keyfiyyәtinin stabilliyinә sertifikatlaşdırmadan әvvәlki uzun dövr
әrzindә riayәt olunsun;
o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;
o zaman seçmәk mәqsәdә uyğundur ki, buraxılan malların xarakteristikalarının stabilliyinә sәrt, yüksәk tәlәblәr
qoyulur, hәmçinin mәmulatın yararlılıq müddәtinin az olduğu vә seçilmiş nümunәlәrin real hәcmi sınağın düzgün
nәticәlәrini almaq üçün kifayәt deyildir.

685 Sxem 3 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

•

o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;
o zaman seçmәk mәqsәdә uyğundur ki, buraxılan malların carakteristikalarının stabilliyinә sәrt, yüksәk tәlәblәr
qoyulur, hәmçinin mәmulatın yararlılıq müddәtinin az olduğu vә seçilmiş nümunәlәrin real hәcmi sınağın düzgün
nәticәlәrini almaq üçün kifayәt deyildir.
o mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr ki, onların keyfiyyәtinin stabilliyinә sertifikatlaşdırmadan әvvәlki uzun dövr
әrzindә riayәt olunsun;
2 ölkәyә uzun müddәt mütәmadi olaraq idxal olunan mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr;
istehsal hәcmi mәhdudlaşmış mәhsulun ölkәdә buraxılması vә qısa müddәtli kontrakt әsasında ölkәyә xaricdәn
gәtirilәn mallar üçün tәtbiq oluna bilәr;

686 Sxem 2 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

•

o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;
istehsal hәcmi mәhdudlaşmış mәhsulun ölkәdә buraxılması vә qısa müddәtli kontrakt әsasında ölkәyә xaricdәn
gәtirilәn mallar üçün tәtbiq oluna bilәr;
2 ölkәyә uzun müddәt mütәmadi olaraq idxal olunan mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr;
o mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr ki, onların keyfiyyәtinin stabilliyinә sertifikatlaşdırmadan әvvәlki uzun dövr
әrzindә riayәt olunsun;
o zaman seçmәk mәqsәdә uyğundur ki, buraxılan malların carakteristikalarının stabilliyinә sәrt, yüksәk tәlәblәr
qoyulur, hәmçinin mәmulatın yararlılıq müddәtinin az olduğu vә seçilmiş nümunәlәrin real hәcmi sınağın düzgün
nәticәlәrini almaq üçün kifayәt deyildir.

687 Sxem 1 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?
o zaman seçmәk mәqsәdә uyğundur ki, buraxılan malların carakteristikalarının stabilliyinә sәrt, yüksәk tәlәblәr
qoyulur, hәmçinin mәmulatın yararlılıq müddәtinin az olduğu vә seçilmiş nümunәlәrin real hәcmi sınağın düzgün
nәticәlәrini almaq üçün kifayәt deyildir.
o mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr ki, onların keyfiyyәtinin stabilliyinә sertifikatlaşdırmadan әvvәlki uzun dövr
әrzindә riayәt olunsun;

•

2 ölkәyә uzun müddәt mütәmadi olaraq idxal olunan mәhsullar üçün tәtbiq oluna bilәr;
istehsal hәcmi mәhdudlaşmış mәhsulun ölkәdә buraxılması vә qısa müddәtli kontrakt әsasında ölkәyә xaricdәn
gәtirilәn mallar üçün tәtbiq oluna bilәr;
o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;

688 Sxem 912 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

•

istehsalçının әrizә bәyannamәsinә vә sertifikatlaşdırılan mәhsula müfәttiş nәzarәtinә әsaslanır.
әmtәәmal partiyasının sınağından ibarәtdir.
istehsalçı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasını nәzәrdә tutur;
istehsalatın özünün attestasiyası yolu ilә istehsalatın yoxlanmasından ibarәtdir;
müәssisә tәrәfindәn hazırlanan hәr bir mәmulatın akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyasında sınaqların
aparılmasını vә sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәrәfindәn uyğunluq sertifikatının verilmәsi haqqında qәrar qәbul
edilmәsini nәzәrdә tutur;

689 Sxem 8 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

•

әrizә bәyannamәsinә vә sertifikatlaşdırılan mәhsula müfәttiş nәzarәtinә әsaslanır.
әmtәәmal partiyasının sınağından ibarәtdir.
istehsalçı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasını nәzәrdә tutur;
istehsalatın özünün attestasiyası yolu ilә istehsalatın yoxlanmasından ibarәtdir;
müәssisә tәrәfindәn hazırlanan hәr bir mәmulatın akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyasında sınaqların
aparılmasını vә sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәrәfindәn uyğunluq sertifikatının verilmәsi haqqında qәrar qәbul
edilmәsini nәzәrdә tutur;

690 Sxem 7 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin sertifikatlaşdırılmasına ciddi müfәttiş nәzarәtindәn ibarәtdir;
istehsalçının әrizә bәyannamәsinә vә sertifikatlaşdırılan mәhsula müfәttiş nәzarәtinә әsaslanır.
müәssisә tәrәfindәn hazırlanan hәr bir mәmulatın akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyasında sınaqların aparılması
әmtәәmal partiyasının sınağından ibarәtdir. Bu o demәkdir ki, müәssisә tәrәfindәn hazırlanmış mәhsul
partiyasından qoyulmuş qaydada orta nümunә seçilib götürülür;
istehsalçı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasını nәzәrdә tutur;

691 Sxem 6 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

•

müәssisә tәrәfindәn hazırlanan hәr bir mәmulatın akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyasında sınaqların aparılması
istehsalçının әrizә bәyannamәsinә vә sertifikatlaşdırılan mәhsula müfәttiş nәzarәtinә әsaslanır.
әmtәәmal partiyasının sınağından ibarәtdir.
istehsalçı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasını nәzәrdә tutur;
tipik nümunәnin sınaqlarını

692 Sxem 5 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

•

tipik nümunәnin sınağından ibarәtdir.
tipik nümunәnin sınaqlarından, keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin sertifikatlaşdırılması yaxud istehsalatın
özünün attestasiyası yolu ilә istehsalatın yoxlanmasından, iki formada aparılan daha ciddi müfәttiş nәzarәtindәn
ibarәtdir;
nümunәnin sınaqlarını,sertifikat verildikdәn sonra isә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә tutur;
ticarәtdә olan sertifikatlaşdırılmış mәhsula müfәttiş nәzarәtinin aparılması nәzәrdә tutulur;
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya tәrәfindәn sınağı mәhdudlaşır;

693 Sxem 4 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

•

uyğunluq sertifikatı almaq üçün sınaqdan başqa mәhsula müfәttiş nәzarәtinәzәrdә tutulur;
tipik nümunәnin sınaqlarını;
nümunәnin sınaqlarını,sertifikat verildikdәn sonra isә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә tutur;
tipik nümunәnin sınağından ibarәtdir. Bu sxemdә dә, әvvәlkilәr kimi, bir qәdәr mürәkkәblәşmiş müfәttiş nәzarәti
aparılır.
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya tәrәfindәn nümunәnin sınağı ilә mәhdudlaşır;

694 Sxem 3 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

•

uyğunluq sertifikatı almaq üçün sınaqdan başqa mәhsula müfәttiş nәzarәtinәzәrdә tutulur;
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya tәrәfindәn nümunәnin sınağı ilә mәhdudlaşır;
tipik nümunәnin sınağından ibarәtdir. Bu sxemdә dә, әvvәlkilәr kimi, bir qәdәr mürәkkәblәşmiş müfәttiş nәzarәti
aparılır.
nümunәnin sınaqlarını,sertifikat verildikdәn sonra isә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә tutur;
tipik nümunәnin sınaqlarını;

695 Sxem 2 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

•

tipik nümunәnin sınaqlarını;
bir qәdәr mürәkkәblәşmiş müfәttiş nәzarәti aparır.
nümunәnin sınaqlarını,sertifikat verildikdәn sonra isә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә tutur;
uyğunluq sertifikatı almaq üçün aparılmış sınaqdan başqa, burada ticarәtdә olan sertifikatlaşdırılmış mәhsula
müfәttiş nәzarәtinin aparılması nәzәrdә tutulur;
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya tәrәfindәn nümunәnin sınağı ilә mәhdudlaşır;

696 Sxem 1 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

•

tipik nümunәnin sınaqlarını
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya tәrәfindәn tipin, yәni mәhsul partiyasından götürülmüş tipik nümunәnin sınağı ilә
mәhdudlaşır;
uyğunluq sertifikatı almaq üçün nәzәrdә tutulur;
nümunәnin sınaqlarını,sertifikat verildikdәn sonra isә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә tutur;
bir qәdәr mürәkkәblәşmiş müfәttiş nәzarәti aparır.

697 Kiçik müәssisәlәrә vә kiçik partiyalarla buraxılan mallara aid sertifikatlaşdırma sxemlәri hansılardır?

•

912.
15;
18;
112;
49;

698 Kiçik müәssisәlәrә vә kiçik partiyalarla buraxılan mallara aid sertifikatlaşdırma sxemlәri hansılardır?

•

112;
49;
912.
18;
15;

699 Azәrbaycan Respublikasında tәtbiq olunmaq üçün tövsiyyә edilәn sertifikatlaşdırma sxemlәrinin sayı
neçәdir?

•

14;
112.
19;
16;
18;

700 ISO/BEK tövsiyyәlәrindә sertifikatlaşdırma sxemlәrinin sayı neçәdir? 1) mәmulat zolaqlanır;

•

112.
19;
18
16;
14;

