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3416_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 3416 Patentşünaslıq

Әlavә ixtiranın düsturunda göstәrilmәlidir:

Ixtiranın üç hissәdәn ibarәt strukturlu düsturu necә adlanır?

Ümumi qaydalara görә ixtiranın düsturu neçә hissәdәn ibarәt olur?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın düsturunun tәrtib edilmәsi üçün nәzәrdә tutulub?

İxtiranın düsturu necә tәrtib olunmalıdır?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın düsturuna qoyulan tәlәbdir?

Hansı mülahizә doğrudur?

yeni tәyinat üzrә istifadәdәn alınacaq faydalı effekt
әlavә ixtiranın әsas ixtiranın düsturuna uyğun gәlәn adı•
ixtira obyektinin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyini göstәrәn mәlumatlar
mәqsәdә xidmәt edәn әvvәllәr mәlum olan vasitәlәr
ixtira obyektinin yeni tәyinatı

çoxbәndli
birbәndli•
üçbәndli
ikibәndli
kompleks bәndli

altı
üç•
dörd
iki
beş

xәtti olmalıdır
aydın olmalıdır•
diaqramlar şәklindә olmalıdır
cәdvәl şәklindә olmalıdır
әrizә şәklindә olmalıdır

xәtti olmalıdır
tam olmalıdır•
diaqramlar şәklindә olmalıdır
cәdvәl şәklindә olmalıdır
әrizә şәklindә olmalıdır

xәtti olmalıdır
әhatәli olmalıdır•
diaqramlar şәklindә olmalıdır
cәdvәl şәklindә olmalıdır
әrizә şәklindә olmalıdır

ixtiranın düsturu xәtti olmalıdır
ixtiranın düsturu lakonik olmalıdır•
ixtiranın düsturu diaqramlar şәklindә olmalıdır
ixtiranın düsturu cәdvәl şәklindә olmalıdır
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İxtiranın düsturuna aidiyyatı olmayanı göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın düsturunun tәrtib edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmayıb?

Hansı mülahizә doğru deyildir?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın düsturuna şamil edilmir?

Aşağıdakılardan hansı әlavә ixtiranın düsturunda verilir?

Әlavә ixtira üçün iddia sәnәdi verildikdә düsturda nә әks olunmalıdır?

Әlavә ixtira üçün iddia sәnәdindә düstura hansı daxildir?

ixtiranın düsturu әrizә şәklindә olmalıdır

aydın olmalıdır
xәtti olmalıdır•
әhatәli olmalıdır
lakonik olmalıdır
tam olmalıdır

aydın olmalıdır
әrizә şәklindә olmalıdır•
әhatәli olmalıdır
lakonik olmalıdır
tam olmalıdır

ixtiranın düsturu aydın olmalıdır
ixtiranın düsturu diaqramlar şәklindә olmalıdır•
ixtiranın düsturu әhatәli olmalıdır
ixtiranın düsturu lakonik olmalıdır
ixtiranın düsturu tam olmalıdır

aydın olmalıdır
cәdvәl şәklindә olmalıdır•
әhatәli olmalıdır
lakonik olmalıdır
tam olmalıdır

yeni tәyinat üzrә istifadәdәn alınacaq faydalı effekt
әsas ixtiranı tәkmillәşdirmәk üçün ona daxil edilәn mühüm fәrqlәndirici әlamәtlәr•
ixtira obyektinin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyini göstәrәn mәlumatlar
cavab variantlarının hәr biri
ixtira obyektinin yeni tәyinatı

yeni tәyinat üzrә istifadәdәn alınacaq faydalı effekt
әlavә ixtiranın mәqsәdinin xarakteristikası•
cavab variantlarının hәr biri
mәqsәdә xidmәt edәn әvvәllәr mәlum olan vasitәlәr
ixtira obyektinin yeni tәyinatı

cavab variantlarının hәr biri
әsas ixtiraya verilәn patentin nömrәsi•
ixtira obyektinin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyini göstәrәn mәlumatlar
mәqsәdә xidmәt edәn әvvәllәr mәlum olan vasitәlәr
ixtira obyektinin yeni tәyinatı
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Ixtirada dәqiqlәşdirilmәyә vә ya genişlәndirilmәyә ehtiyacı olan mühüm әlamәtlәr mәcmusu olduqda bir
qrup ixtiranı xarakterizә etmәk üçün hansı düstur tәtbiq edilir?

İxtiranın düsturuna qoyulan tәlәblәr çәrçivәsindә onların mahiyyәtinin bir bәnddә ifadәsi mümkün
olmadıqda hansı şәkildәki düsturdan istifadә olunur?

Aşağıdakılardan hansı ilә ixtiranin düsturunda mәqsәdin obyektivliyi әsaslandırılır?

İxtiranin düsturunda mәqsәdin obyektivliyi әsaslandırılarkәn nә istifadә edilir?

Ixtiranın düsturunun yeni әlamәtlәr daxil edilәn hissәsi necә adlanır?

Ixtiranın düsturunun ixtira obyekti vә prototip üçün ümumi әlamәtlәr daxil edilәn hissәsi necә adlanır?

Ixtiranın düsturuna daxildir:

Ixtiranın düsturunun struktur elementini göstәrin.

kompleks bәndli
çoxbәndli•
düzgün cavab yoxdur
kombinәedilmiş
inteqrallayıcı

kompleks bәndli
çoxbәndli•
ikihәdli
kombinәedilmiş
üçhәdli

kompyuter alqoritmlәri vә proqramları ilә
artıq mәlum hәllin tәkmillәşdirilmәsinin zәruriliyi ilә•
elmi әdәbiyyatlara istinadlar etmәklә
riyazi hesablamalarla
mühüm fәrqlәrin mәcmusu ilә

kompyuter alqoritmlәri vә proqramları
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsinin zәruriliyi•
elmi әdәbiyyatlara istinadlar
riyazi hesablamalar
mühüm fәrqlәrin mәcmusu

düzgün cavab yoxdur
ixtira üçün verilәnlәr
giriş hissә
nәticә hissәsi
fәrqlәndirici hissә•

ixtira üçün verilәnlәr
mәhdudlaşdırıcı hissә•
nәticә hissәsi
giriş hissә
izahedici hissә

ixtira üçün verilәnlәr
ixtiranın mәqsәdi•
nәticә hissәsi
giriş hissә
izahedici hissә
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Ixtiranın düsturunun hissәsi hansıdır?

Ixtiranın düsturunun aydınlığı:

Ixtiranın düsturunun tamlığı:

Ixtiranın düsturunun әhatәliliyi:

Ixtiranın düsturunun lakonikliyi:

İxtiranın düsturu hansı şәrti ödәmәlidir?

İxtiranın düsturu necә tәrtib olunmalıdır?

ixtira üçün verilәnlәr
fәrqlәndirici hissә•
nәticә hissәsi
giriş hissә
izahedici hissә

ixtira üçün verilәnlәr
mәhdudlaşdırıcı hissә•
nәticә hissәsi
giriş hissә
izahedici hissә

düzgün cavab yoxdur
ixtiranı xarakterizә edәn әlamәtlәri istәnilәn şәkildә şәrh etmәyә yol vermir vә bununla da ixtiraçının hüquqlarının
dәqiq sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirir

•
ixtiraçının hüquqlarının mümkün qәdәr geniş sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirir
predmeti әlavә sözlәrsiz müәyyәnlәşdirir
ixtiraya mәxsus bütün әlamәtlәrin  hәm ümumi, hәm dә xüsusi әlamәtlәrin ona daxil olunmasını tәmin edir

düzgün cavab yoxdur
ixtiraya mәxsus bütün әlamәtlәrin  hәm ümumi, hәm dә xüsusi әlamәtlәrin ona daxil olunmasını tәmin edir•
ixtiraçının hüquqlarının mümkün qәdәr geniş sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirir
predmeti әlavә sözlәrsiz müәyyәnlәşdirir
ixtiranı xarakterizә edәn әlamәtlәri istәnilәn şәkildә şәrh etmәyә yol vermir vә bununla da ixtiraçının hüquqlarının
dәqiq sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirir

düzgün cavab yoxdur
ixtiraçının hüquqlarının mümkün qәdәr geniş sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirir•
ixtiraya mәxsus bütün әlamәtlәrin  hәm ümumi, hәm dә xüsusi әlamәtlәrin ona daxil olunmasını tәmin edir
predmeti әlavә sözlәrsiz müәyyәnlәşdirir
ixtiranı xarakterizә edәn әlamәtlәri istәnilәn şәkildә şәrh etmәyә yol vermir vә bununla da ixtiraçının hüquqlarının
dәqiq sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirir

düzgün cavab yoxdur
predmeti әlavә (lazım olmayan) sözlәrsiz müәyyәnlәşdirir•
ixtiraya mәxsus bütün әlamәtlәrin  hәm ümumi, hәm dә xüsusi әlamәtlәrin ona daxil olunmasını tәmin edir
ixtiraçının hüquqlarının mümkün qәdәr geniş sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirir
ixtiranı xarakterizә edәn әlamәtlәri istәnilәn şәkildә şәrh etmәyә yol vermir vә bununla da ixtiraçının hüquqlarının
dәqiq sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirir

düzgün cavab yoxdur
mütәxәssislәrә ixtiranın aid olduğu sahәdә yaratdığı inkişaf haqqında informasiya vermәlidir•
ixtiranın texnikanın digәr sahәlәrindә dә tәtbiqinin mümkünlüyünü ifadә etdirmәlidir
Azәrbaycan dilindә tәrtib olunmalıdır
ixtiranın tәtbiqi üçün vәsait ehtiyatlarını genişlәndirәn tәkliflәri әks etdirmәlidir
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İxtiranın düsturuna qoyulan tәlәbi göstәrin.

Iddia sәnәtinin ixtiranın texniki mahiyyәtini qısa vә aydın şәkildә ifadә etmәli olan tәrkib hissәsi
hansıdır?

İxtiranın düsturu:

İxtiranın mühüm әlamәtlәrinin mәcmusunu lakonik ifadә edәni göstәrin?

İxtiranın düsturunun mahiyyәtini ifadә edәni göstәrin?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın texniki mahiyyәtinin sözlәr vasitәsilә müәyyәn qaydalar üzrә tәrtib edilәn
qısa xarakteristikasıdır?

Aşağıdakı tәlәblәrdәn hansı tam ödәnәrsә, ilkin ekspertizası zamanı ixtiraya iddia sәnәdinә müsbәt rәy
verilә bilәr?

düzgün cavab yoxdur
ixtira obyektini digәr obyektlәrdәn fәrqlәndirәn vasitә olmalıdır•
ixtiranın texnikanın digәr sahәlәrindә dә tәtbiqinin mümkünlüyünü ifadә etdirmәlidir
Azәrbaycan dilindә tәrtib olunmalıdır
ixtiranın tәtbiqi üçün vәsait ehtiyatlarını genişlәndirәn tәkliflәri әks etdirmәlidir

düzgün cavab yoxdur
ixtira obyektini onun mühüm әlamәtlәrin mәcmusunda obyektiv әks etdirmәlidir•
ixtiranın texnikanın digәr sahәlәrindә dә tәtbiqinin mümkünlüyünü ifadә etdirmәlidir
Azәrbaycan dilindә tәrtib olunmalıdır
ixtiranın tәtbiqi üçün vәsait ehtiyatlarını genişlәndirәn tәkliflәri dә әks etdirmәlidir

düzgün cavab yoxdur
ixtiranın düsturu•
ixtiranın tәsviri
patent verilmәsi barәdә әrizә
referat

ixtiranın mühüm әlamәtlәrinin mәcmusunun lakonik ifadәsidir•
ixtiranı hәyata keçirmәk üçün onu tam şәkildә açıqlayan ixtiranın tәsviridir
düzgün cavab yoxdur
yeni tәyinat üzrә tәtbiqә aid olan ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlardır
ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar mәcmusudur

ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar
ixtiranın düsturu•
ixtiranın tәsviri
patent verilmәsi barәdә әrizә
referat

düzgün cavab yoxdur
ixtiranın texniki mahiyyәtinin sözlәr vasitәsilә müәyyәn qaydalar üzrә tәrtib edilәn qısa xarakteristikasıdır•
ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar mәcmusudur
ixtiranı hәyata keçirmәk üçün onu tam şәkildә açıqlayan ixtiranın tәsviridir
yeni tәyinat üzrә tәtbiqә aid olan ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlardır

cavab variantlarının hәr biri
ixtiranın düsturu•
ixtiranın tәsviri
patent verilmәsi barәdә әrizә
referat
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Aşağıdakılardan hansına әsasәn ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası zamanı müsbәt rәy verilә bilәr?

Aşağıdakılardan hansı ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası zamanı müsbәt rәy üçün şәrtlәrdәn
biridir?

Ixtiranın ilkin ekspertizası zamanı patent verilmәsindәn imtinaya dair qәrar çıxarıla bilәr. Bu zaman
iddiaçı gәtirilmiş dәlillәrlә razı olmadıqda qәrarın alındığı tarixdәn etibarәn hansı müddәtdә Azәrbaycan
Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin Apellyasiya şurasına öz
etirazını bildirә bilәr?

Ixtiranın ilkin ekspertizası zamanı tәsnifat indeksini müәyyәn edәrkәn nәdәn istifadә edilir?

Ixtiranın ilkin ekspertizası zamanı tәsnifat indeksini müәyyәn edәrkәn onun mahiyyәtini daha dәqiq
anlamaq üçün aşağıdakılardan hansı işә cәlb olunur?

Ixtiranın ilkin ekspertizası zamanı tәsnifat indeksini dәqiq müәyyәn etmәk üçün aşağıdakılardan hansı
әsas götürülür?

iddiaçının Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olması
iddia olunan tәklifin ixtira sayıla bilәn obyektlәrә aid olması•
patent almaq üçün iddia obyektinin sәnaye nümunәsi olması
ixtira obyektinin bәdii konstruktorluq işinin nәticәsi olması
ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadlar edilmәsi

iddiaçının Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olması
lazımi sәnәdlәrdә tәyin edilmiş tәlәblәrin ödәnmәsi•
patent almaq üçün iddia obyektinin sәnaye nümunәsi olması
ixtira obyektinin bәdii konstruktorluq işinin nәticәsi olması
ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadlar edilmәsi

iddiaçının Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olması
lazımi sәnәdlәrin iddia sәnәdinә daxil edilmәsi•
patent almaq üçün iddia obyektinin sәnaye nümunәsi olması
ixtira obyektinin bәdii konstruktorluq işinin nәticәsi olması
ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadlar edilmәsi

3 gün
2 ay•
15 gün
1 ay
10 gün

patent verilmәsi barәdә әrizә
ixtiranın çertyojları•
referat
ixtiranın düsturu
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar

patent verilmәsi barәdә әrizә
ixtiranın tәsviri•
referat
ixtiranın düsturu
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar

patent verilmәsi barәdә әrizә
ixtiranın düsturu•
referat
ixtiranın tәsviri
çertyojlar vә cәdvәllәr
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Ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası zamanı iddia sәnәdinә olan tәlәblәrin pozulmasının tәrkibi
müәyyәn edildikdә iddiaçıya sorğu göndәrilir. Sorğunu alındığı tarixdәn hansı müddәtdә cavablandırmaq
tәklif olunur?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizasının tәyinatı nәdir?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası zamanı görülәn işlәrә aiddir:

Ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizasının mәqsәdi nәdir?

İxtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası zamanı nә müәyyәnlәşdirilir?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası zamanı yoxlanılan mәsәlәlәrә aiddir:

Aşağıdakılardan hansı ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizasının tәrkib hissәsidir?

3 gün
2 ay•
15 gün
1 ay
10 gün

nәzәrdәn keçirilәn üsul vә ya maddәnin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyini yoxlamaq
ixtiranın Beynәlxalq Patent Tәsnifatı üzrә müәyyәnlәşdirilmiş tәsnifatının düzgünlüyünü yoxlamaq•
ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadların olmasını
yoxlamaq
iddiaçı bir neçә şәxs olduqda hәmin şәxslәrin hamısının müzakirәdә iştirakını yoxlamaq
ixtiradan yeni tәyinat üzrә istifadәnin mümkünlüyünü yoxlamaq

nәzәrdәn keçirilәn üsul vә ya maddәnin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyini yoxlamaq
әlavә olunan materialların ixtiranın mahiyyәtini dәyişibdәyişmәmәsini yoxlamaq•
ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadların olmasını
yoxlamaq
iddiaçı bir neçә şәxs olduqda hәmin şәxslәrin hamısının müzakirәdә iştirakını yoxlamaq
ixtiradan yeni tәyinat üzrә istifadәnin mümkünlüyünü yoxlamaq

nәzәrdәn keçirilәn üsul vә ya maddәnin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyini yoxlamaq
ixtiraya görә vәhdәtlik tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsini yoxlamaq•
ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadların olmasını
yoxlamaq
iddiaçı bir neçә şәxs olduqda hәmin şәxslәrin hamısının müzakirәdә iştirakını yoxlamaq
ixtiradan yeni tәyinat üzrә istifadәnin mümkünlüyünü yoxlamaq

keçirilәn üsul vә ya maddәnin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyi 290.
iddiaçının tәqdim etdiyi tәklifin ixtira kimi mühafizә edilәn obyektlәrә aid olubolmaması•
ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadların olması
iddiaçı bir neçә şәxs olduqda hәmin şәxslәrin hamısının müzakirәdә iştirakı
ixtiradan yeni tәyinat üzrә istifadәnin mümkünlüyü

nәzәrdәn keçirilәn üsul vә ya maddәnin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyi
patent müvәkkilinin sәlahiyyәtlәrini tәsdiqlәyәn etibarnamәnin düzgün tәrtib edilmәsi•
ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadların olması
iddiaçı bir neçә şәxs olduqda hәmin şәxslәrin hamısının müzakirәdә iştirakı
ixtiradan yeni tәyinat üzrә istifadәnin mümkünlüyü

nәzәrdәn keçirilәn üsul vә ya maddәnin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadәsinin yoxlanması
iddiaçı bir neçә şәxs olduqda hәmin şәxslәrin hamısının müzakirәdә iştirakının yoxlanması
ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadların yoxlanması
iddia sәnәdinin qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan verilmә qaydasına әmәl edilmәsinin yoxlanması•
ixtiradan yeni tәyinat üzrә istifadәnin yoxlanması
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Ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası zamanı nә edilir?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?

Ixtira barәdә iddia sәnәdinin ekspertizası üçün müәyyәnlәşdirilmiş mәblәğdә rüsumun ödәnildiyini
tәsdiqlәyәn sәnәd alındığı tarixdәn etibarәn hansı müddәt әrzindә onun ilkin ekspertizası keçirilir?

Hansı halda iddia sәnәdinin iddiaçının iştirakı ilә baxılması ekspert iclasında müzakirәlәr yolu ilә hәyata
keçirilir?

Ixtira üçün iddia sәnәdi vermiş şәxsin nümayәndәsinin tәyini necә lәğv edilә bilәr?

Hansı halda iddia sәnәdinin iddiaçının iştirakı ilә baxılması danışıqlar yolu ilә hәyata keçirilir?

Iddia sәnәdinә baxılarkәn bu prosesdә iddiaçının iştirakı necә tәmin olunur?

ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadların olması
yoxlanılır
nәzәrdәn keçirilәn üsul vә ya maddәnin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyi yoxlanılır
bir neçә şәxs olduqda hәmin şәxslәrin hamısının müzakirәdә iştirakı yoxlanılır
ixtiradan yeni tәyinat üzrә istifadәnin mümkünlüyü yoxlanılır
iddia sәnәdindә nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәr üçün tәyin edilmiş tәlәblәrә әmәl edilmәsi yoxlanılır•

ayrıayrı ixtiraları xarakterizә edәn müstәqil bәndlәrdә ixtira düsturunun digәr bәndlәrinә istinadların olması
keçirilәn üsul vә ya maddәnin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyi
iddia sәnәdindә nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәrin olması•
ixtiradan yeni tәyinat üzrә istifadәnin mümkünlüyü
iddiaçı bir neçә şәxs olduqda hәmin şәxslәrin hamısının müzakirәdә iştirakı

3 ay
10 gün
1 ay•
15 gün
2 ay

iddiaçı fiziki şәxs kimi Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olduqda
iddiaçı hüquqi şәxs kimi xarici ölkәyә mәnsub olduqda
iddiaçı bir neçә nәfәrdәn ibarәt qrup tәşkil etdikdә
obyektini ekspertlәrә tәqdim etmәk obyektiv sәbәblәrdәn qeyrimümkün olduqd
mәsәlәlәrin hәlli üçün ekspertizada bir sıra mütәxәssislәrin iştirakı tәlәb olduğu tәqdirdә•

patentlәşdirmә üzrә ekspertin yazılı müraciәti ilә
istehlakçıların müraciәtlәri әsasında
iddiaçı tәrәfindәn yazılı әrizә verilmәklә•
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin qәrarı ilә
patentlәşdirmә sahәsinin müfәttişinin yazılı müraciәti ilә

mәsәlәlәr bir neçә nәfәrdәn ibarәt iddiaçı tәrәfindәn hәll edilә bilәcәyi tәqdirdә
ixtira obyektini ekspertlәrә tәqdim etmәk obyektiv sәbәblәrdәn qeyrimümkün olduqda
mәsәlәlәr ekspert vә iddiaçının bilavasitә iştirakı ilә hәll edilә bilәcәyi tәqdirdә•
iddiaçı fiziki şәxs kimi Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olduqda
iddiaçı hüquqi şәxs kimi xarici ölkәyә mәnsub olduqda

analiz vә sintezlә
işgüzar oyunlarla
modellәşdirmә ilә
ixtiranın edildiyi tәşkilatda müşavirә ilә
ekspert iclasında müzakirә ilә•
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Iddia sәnәdinin iddiaçının iştirakı ilә baxılması hansı yolla hәyata keçirilir?

Iddia sәnәdlәri tәqdim edildikdәn sonra iddiaçı özünün patent almaq hüququnu digәr şәxsә verәrsә,
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә
aşağıdakılardan hansını tәqdim edir?

İddia sәnәdindә düzәlişlәr vә dәqiqlәşmәlәr hansının tәqdim edilmәsi yolu ilә edilir?

Beynәlxalq iddia sәnәdi Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә
Dövlәt Komitәsinә verildikdә müәyyәn edilmiş müddәt әrzindә onun düsturunun, referatının vә tәsvirinin
hansı dildә (dillәrdә) tәrcümәsini tәqdim etmәlidir?

Beynәlxalq iddia sәnәdi Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә
Dövlәt Komitәsinә verildikdә hәmin iddia sәnәdinin daxil olduğu gündәn etibarәn hansı müddәt әrzindә
iddiaçı onun düsturunun, referatının vә tәsvirinin Azәrbaycan dilindә tәrcümәsini tәqdim etmәlidir?

Beynәlxalq iddia sәnәdi aşağıdakılardan hansına uyğun olaraq verilәn iddia sәnәdidir?

Ixtiraya patent almaq üçün iddia sәnәdi digәr dildә tәqdim olunduqda, Azәrbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi ilә yazışmalar aparmaq üçün nә edilmәlidir?

tanışlıq
danışıqlar•
modellәşdirmә
işgüzar oyunlar
analiz vә sintez

etibarnamә
ixtiranın düsturu
әvәzedici vәrәq
әrizә•
referat

etibarnamәlәr
referat
ixtiranın düsturları
patent verilmәsi haqqında әrizә
әvәzedici vәrәqlәr•

düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycan vә rus
Azәrbaycan, rus vә ingilis
Azәrbaycan•
Azәrbaycan vә ingilis

30 gün
10 gün
15 gün
2 ay•
30 gün

Avrasiya Patent Tәşkilatına
Ümumdünya Әqli Mülkiyyәt Tәşkilatına
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasına
Patent kooperasiyası haqqında müqavilәyә•
Beynәlxalq Patent Tәsnifatına

onlar Azәrbaycan dilinә tәrcümә edilmәlidir•
onlar Azәrbaycan, rus vә ingilis dillәrinә tәrcümә edilmәlidir
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Ixtiraya patent almaq üçün Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә
Dövlәt Komitәsi ilә yazışmalar hansı dildә (dillәrdә) aparılır?

Ixtira üçün iddia sәnәdi vermiş şәxsin nümayәndәsinin tәyini necә lәğv edilә bilәr?

Ixtira üçün iddia sәnәdi vermiş xarici hüquqi şәxsin Azәrbaycan Respublikasında maraqlarının müdafiәsi
üçün nümayәndәsi kim ola bilәr?

Ixtira üçün iddia sәnәdi vermiş Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda yaşayan fiziki şәxsin
maraqlarının müdafiәsi üçün nümayәndәsi kim ola bilәr?

Ixtira dövlәtin milli tәhlükәsizliyi mәnafelәrinә aid olduqda aşağıdakılardan hansı öz tәşәbbüsü ilә iddia
sәnәdinә dair mәlumatın dәrcini bu barәdә qәrarın çıxarıldığı tarixdәn etibarәn 4 aya qәdәr dayandırmaq
hüququna malikdir?

Ixtira üçün iddia sәnәdi barәsindә mәlumat dәrc olunana qәdәr iddiaçı әrizә vermәklә onu
aşağıdakılardan hansı üçün iddia sәnәdinә çevirә bilәr?

İddia sәnәdinә dair mәlumat dәrc olunmur:

düzgün cavab yoxdur
onlar Azәrbaycan vә rus dillәrinә tәrcümә edilmәlidir
onlar Azәrbaycan vә ingilis dillәrinә tәrcümә edilmәlidir

düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycan vә rus
Azәrbaycan, rus vә ingilis
Azәrbaycan•
Azәrbaycan vә ingilis

istehlakçıların müraciәtlәri әsasında
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin qәrarı ilә
patentlәşdirmә üzrә ekspertin yazılı müraciәti ilә
patentlәşdirmә sahәsinin müfәttişinin yazılı müraciәti ilә
iddiaçı tәrәfindәn yazılı әrizә verilmәklә•

öz xidmәtini könüllü tәklif edәn patentlәşdirmә üzrә ekspert
hәmin ölkәnin Azәrbaycan dilini bilәn vәtәndaşı
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә daim yaşayan vә qeydiyyatda olan şәxs vә ya şәxslәr
Azәrbaycanın patent müvәkkillәrinin Dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınan patent müvәkkili•
hәmin ölkәnin Azәrbaycan dilini bilәn, ali tәhsilli vәtәndaşı

hәmin ölkәnin Azәrbaycan dilini bilәn, ali tәhsilli vәtәndaşı
hәmin ölkәnin Azәrbaycan dilini bilәn vәtәndaşı
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә daim yaşayan vә qeydiyyatda olan şәxs vә ya şәxslәr
Azәrbaycanın patent müvәkkillәrinin Dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınan patent müvәkkili•
öz xidmәtini könüllü tәklif edәn patentlәşdirmә üzrә ekspert

patent sahibi
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi•
patent üzrә müvәkkil
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
ixtiranın müәllifi (müәlliflәri)

doğru cavab yoxdur
faydalı model•
maddә
sәnaye nümunәsi
üsul
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Hansı halda iddia sәnәdinә dair mәlumat dәrc olunmur?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi iddia
sәnәdlәrinә dair hansı mәlumatı özünün rәsmi bülletenindә dәrc edir?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi iddia
sәnәdlәrinә dair mәlumatı özünün rәsmi bülletenindә dәrc edir. Aşağıdakılardan hansı bu zaman dәrc olunan
mәlumatlara aiddir?

Iddia sәnәdi üzrә aşağıdakı mәlumatlardan hansı dәrc olunmur?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi ixtira
barәsindә iddia sәnәdini aldığı tarixdәn әn geci hansı müddәt keçәnәdәk iddia sәnәdlәrinә dair mәlumatı
özünün rәsmi bülletenindә dәrc edir?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı ixtira obyektinin onun mәlum xassәlәri, quruluşu,
hazırlanması ilә şәrtlәnәn yeni tәyinat üzrә tәtbiqi müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

ixtiranın düsturu çoxbәndli olduqda
iddia sәnәdi geri götürüldükdә•
ixtira obyekti maddә olduqda
iddia sәnәdi patent müvәkkili tәrәfindәn verildikdә
ixtira obyekti üsul olduqda

ixtiranın düsturu çoxbәndli olduqda
patent verilmәsindәn imtina qәrarı qәbul edildikdә•
ixtira obyekti maddә olduqda
iddia sәnәdi patent müvәkkili tәrәfindәn verildikdә
ixtira obyekti üsul olduqda

patent müvәkkilinin adı
iddia sәnәdinin nömrәsi•
Beynәlxalq Patent Tәsnifatı
şәrti işarәlәr, terminlәr, tәyinlәr
ilk tәqdim olunduğu şәkildә ixtiranın düsturu

şәrti işarәlәr, terminlәr, tәyinlәr
ilk tәqdim olunduğu şәkildә ixtiranın düsturu
iddiaçı(lar)nın yaşadığı ölkәnin adı•
Beynәlxalq Patent Tәsnifatı
patent müvәkkilinin adı

ilkin ekspertiza nәticәsindә müәyyәn edilmiş Beynәlxalq Patent Tәsnifatının indeksi
ixtiranın düsturundakı bәndlәrin sayı•
informasiya axtarışı vә ekspertiza keçirilmәsinә aid vәsatәt olması haqqında mәlumat
iddia sәnәdinin nömrәsi
ixtira haqda referat

15 gün
12 ay•
3 ay
6 ay
1 ay

iddia edilәn ixtiranın düsturu çoxbәndlidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddiada әks olunan mәlumatlar patent axtarışı üçün kifayәt deyildir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilәndir
iddia ilkin ekspertizaya qaytarılmalıdır
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Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı nәticәyә nail olmaq üçün mәlum xassәli materialdan mәlum
obyektin hazırlanması müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı eyni tip elementlәrin sayının artırılması hesabına nәticәnin
güclәndirilmәsi müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı obyektin hәr hansı bir hissәsinin aradan götürülmәsi ilә bu
әmәliyyata xas olan prosesin davametmә müddәtinin qısalması kimi nәticәnin әldә edilmәsi
müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı obyektin hәr hansı bir hissәsinin aradan götürülmәsi ilә bu
әmәliyyata xas olan etibarlılığın artması kimi nәticәnin әldә edilmәsi müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan
hansı doğrudur?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı obyektin hәr hansı bir hissәsinin aradan götürülmәsi ilә bu
әmәliyyata xas olan material tutumunun azaldılması kimi nәticәnin әldә edilmәsi müәyyәnlәşdirilәrsә,
aşağıdakılardan hansı doğrudur?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı obyektin hәr hansı bir hissәsinin aradan götürülmәsi ilә bu
әmәliyyata xas olan ölçülәrin azaldılması kimi nәticәnin әldә edilmәsi müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan
hansı doğrudur?

iddia edilәn ixtiranın düsturu çoxbәndlidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddiada әks olunan mәlumatlar patent axtarışı üçün kifayәt deyildir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilәndir
iddia ilkin ekspertizaya qaytarılmalıdır

iddia edilәn ixtiranın düsturu çoxbәndlidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddiada әks olunan mәlumatlar patent axtarışı üçün kifayәt deyildir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilәndir
iddia ilkin ekspertizaya qaytarılmalıdır

iddia ixtira yox, sәnaye nümunәsidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddiada әks olunan mәlumatlar patent axtarışı üçün kifayәt deyildir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilәndir
iddia konvensiya ilkinliyinә malikdir

iddia ixtira yox, sәnaye nümunәsidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddiada әks olunan mәlumatlar patent axtarışı üçün kifayәt deyildir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilmәz
iddia konvensiya ilkinliyinә malikdir

iddia ixtira yox, sәnaye nümunәsidir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilmәz
iddia konvensiya ilkinliyinә malikdir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddia sәrgi ilkinliyinә malikdir

iddia ixtira yox, sәnaye nümunәsidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddia konvensiya ilkinliyinә malikdir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilәndir
iddia sәrgi ilkinliyinә malikdir
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Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı obyektin hәr hansı bir hissәsinin aradan götürülmәsi ilә bu
әmәliyyata xas olan kütlәnin azaldılması kimi nәticәnin әldә edilmәsi müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan
hansı doğrudur?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı obyektin hәr hansı bir hissәsinin aradan götürülmәsi ilә bu
әmәliyyata xas olan sadәlәşmә kimi nәticәnin әldә edilmәsi müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan hansı
doğrudur?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı müәyyәn edilmiş nәticәyә nail olmaq üçün mәlum vasitәnin
hissәsinin digәr mәlum hissә ilә әvәz edilmәsi müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

Ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı müәyyәn edilmiş nәticәyә nail olmaq üçün mәlum vasitәnin
hәrhansı bir mәlum hissә ilә mәlum qaydalarla tamamlanması müәyyәnlәşdirilәrsә, aşağıdakılardan hansı
doğrudur?

İddianın ixtira sәviyyәsinin yoxlanması zamanı hansı icra edilmir?

Aşağıdakılardan hansı ixtira üçün iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı ixtira sәviyyәsinin yoxlanmasına
daxil deyildir?

Sәrgi ilkinliyi xahiş edilәrsә, iddiaçı әrizәni hәmin tarixdәn әn geci hansı müddәt keçәnәdәk vermәlidir?

iddia ixtira yox, sәnaye nümunәsidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddia konvensiya ilkinliyinә malikdir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilmәz
iddia sәrgi ilkinliyinә malikdir

iddia ixtira yox, sәnaye nümunәsidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddia konvensiya ilkinliyinә malikdir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilmәz
iddia sәrgi ilkinliyinә malikdir

iddia ixtira yox, sәnaye nümunәsidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddia konvensiya ilkinliyinә malikdir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilmәz
iddia sәrgi ilkinliyinә malikdir

iddia ixtira yox, sәnaye nümunәsidir
iddia ixtira sәviyyәli deyildir•
iddia konvensiya ilkinliyinә malikdir
iddia edilәn ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilmәz
iddia sәrgi ilkinliyinә malikdir

әn yaxın analoqun tәyini
iddia olunan ixtiranın sәnayedә tәtbiq oluna bilmәsi şәrtinin yoxlanılması•
mövcud bilgilәr mәcmusundan baxılan ixtiranın mühüm әlamәtlәri ilә üstüstә düşәn әlamәtlәri olan hәllәrin üzә
çıxarılması
düzgün cavab yoxdur
iddia olunan ixtiranı әn yaxın analoqdan fәrqlәndirәn әlamәtlәrin müәyyәn edilmәsi

әn yaxın analoqun tәyini
iddia olunan ixtiranın yeniliyinin yoxlanılması•
mövcud bilgilәr mәcmusundan baxılan ixtiranın mühüm әlamәtlәri ilә üstüstә düşәn әlamәtlәri olan hәllәrin üzә
çıxarılması
düzgün cavab yoxdur
iddia olunan ixtiranı әn yaxın analoqdan fәrqlәndirәn әlamәtlәrin müәyyәn edilmәsi
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Ilkinliyin konvensiya ilkinliyi şәklindә müәyyәnlәşdirilmәsi üçün iddiaçı ixtira üçün iddia sәnәdini hәmin
tarixdәn etibarәn hansı müddәt әrzindә Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent
üzrә Dövlәt Komitәsinә vermәlidir?

Ixtira üzrә ilkinlik ilk iddia sәnәdinin Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının
iştirakçısı olan dövlәtdә verilmәsi tarixindәn müәyyәnlәşdirilәrsә, bu, hansı ilkinlikdir?

Ixtiraya ilkinlik hüququ hansı tarixdәn yaranır?

Ixtiraya hüquqi mühafizәnin verildiyi müddәti göstәrin.

Ixtiraya müvәqqәti hüquqi mühafizә hansı müddәtә verilir?

Aşağıdakılardan hansı ixtira qeydә alındıqdan vә patent verildikdәn sonra patent barәsindә mәlumatın
dәrc olunduğu rәsmi bülletendә göstәrilmir?

15 gün
6 ay•
3 ay
12 ay
1 ay

15 gün
12 ay•
3 ay
6 ay
1 ay

beynәlxalq ilkinlik
konvensiya ilkinliyi•
kooperasiya ilkinliyi
sәrgi ilkinliyi
saziş ilkinliyi

iddia sәnәdindә materiallar başqa dildә tәqdim edildikdә hәmin sәnәdlәrin Azәrbaycan dilinә tәrcümә edildiyi
tarixdәn
iddia sәnәdinin verildiyi tarixdәn•
ixtiraya iddia sәnәdinin tәrtib edildiyi tarixdәn
ilkin ekspertizanın sona çatdığı tarixdәn
ixtira üçün iddia sәnәdi vә ona patent verilmәsi haqqında mәlumatların dәrc olunduğu tarixdәn

iddia sәnәdi materiallarının dәrc olunduğu tarixdәn patentin verildiyi tarixә kimi
düzgün cavab yoxdur•
iddia sәnәdlәrinin tәrcümә edilmәsinә ehtiyac olarsa, iddia sәnәdinin daxil olduğu tarixdәn tәrcümәnin alınması
tarixinәdәk
patent müvәkkillәrinin sәlahiyyәtlәrinin bitmәsi müddәtinә kimi
iddiaçıya göndәrilәn sorğuya cavab alınana qәdәr

18 ay
iddia sәnәdi materiallarının dәrc olunduğu tarixdәn patentin verildiyi tarixә kimi•
iddia sәnәdlәrinin tәrcümә edilmәsinә ehtiyac olarsa, iddia sәnәdinin daxil olduğu tarixdәn tәrcümәnin alınması
tarixinәdәk
iddiaçıya göndәrilәn sorğuya cavab alınana qәdәr
12 ay

patentin nömrәsi
iddiaçının yaşadığı ölkәnin adı•
әgәr imtina etmirsә, müәllifin vә patent sahibinin adı
ixtiranın düsturu
patent verilәn iddia sәnәdinin nömrәsi vә daxil olma tarixi
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İxtira qeydә alındıqdan vә patent verildikdәn sonra patent barәsindә mәlumatın dәrc olunduğu rәsmi
bülletendә әks olunmayan mәlumatı göstәrin?

Ixtira qeydә alındıqdan vә patent verildikdәn sonra patent barәsindә mәlumatın dәrc olunduğu rәsmi
bülletendә nә göstәrilir?

Aşağıdakılardan hansı ixtira qeydә alındıqdan vә patent verildikdәn sonra patent barәsindә mәlumatın
dәrc olunduğu rәsmi bülletendә göstәrilir?

Ixtiranın ilkinliyi hansı tarixdәn müәyyәnlәşdirilir?

İxtira üçün iddia sәnәdinin ekspertizası zamanı hansı iş görülür?

İxtira üçün iddia sәnәdi verilәrkәn hansı әmәliyyat yerinә yetirilir?

Hansı ilkinliyin tәyini mümkündür?

patentin nömrәsi
ixtira haqda referat•
әgәr imtina etmirsә, müәllifin vә patent sahibinin adı
ixtiranın düsturu
patent verilәn iddia sәnәdinin nömrәsi vә daxil olma tarixi

şәrti işarәlәr, terminlәr, tәyinlәr
iddia sәnәdinә dair mәlumatların dәrc olunma tarixi vә bülletenin nömrәsi•
Beynәlxalq Patent Tәsnifatı
patent müvәkkilinin adı
şәrti işarәlәr, terminlәr, tәyinlәr

iddiaçı(lar)nın yaşadığı ölkәnin adı
patentin nömrәsi•
Beynәlxalq Patent Tәsnifatı
patent müvәkkilinin adı
şәrti işarәlәr, terminlәr, tәyinlәr

düzgün cavab yoxdur
ilkin ekspertizanın sona çatdığı tarixdәn
ixtiraya iddia sәnәdinin tәrtib edildiyi tarixdәn
tәlәblәrә uyğun rәsmilәşdirilmiş iddia sәnәdinin Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә
Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә daxil olduğu tarixdәn

•
ixtira üçün iddia sәnәdi vә ona patent verilmәsi haqqında mәlumatların dәrc olunduğu tarixdәn

iddianın ilkin ekspertizası tarixindәn ilkinliyin tәyini
iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan ixtiranın düsturu qoyulan tәlәblәrә cavab vermәdikdә ilkinliyin tәyini
iddia sәnәdi patent müvәkkillәri tәrәfindәn verildikdә ilkinliyin tәyini
ilkinliyin tәyin edilmәsi şәrtinin ödәnmәsinin yoxlaması•
kooperasiya ilkinliyinin tәyini

iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan ixtiranın düsturu qoyulan tәlәblәrә cavab vermәdikdә ilkinliyin tәyini
iddia sәnәdi patent müvәkkillәri tәrәfindәn verildikdә ilkinliyin tәyini
kooperasiya ilkinliyinin tәyini
iddianın ilkin ekspertizası tarixindәn ilkinliyin tәyini
bir neçә ilkinliyin tәyini•

iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan ixtiranın düsturu qoyulan tәlәblәrә cavab vermәdikdә ilkinliyin tәyini
kooperasiya ilkinliyinin tәyini
iddianın ilkin ekspertizası tarixindәn ilkinliyin tәyini
ayrılmış iddia sәnәdi üzrә ilkinliyin tәyini•
iddia sәnәdi patent müvәkkillәri tәrәfindәn verildikdә ilkinliyin tәyini
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Aşağıdakılardan hansı fәaliyyәt doğrudur?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın ilkinliyinin tәyininә aiddir?

İxtiranın ilkinliyinin tәyin olunmasının xüsusi halını göstәrin.

Sәnaye nümunәsi qeydә alındıqdan vә ona patent verildikdәn sonra rәsmi bülletenindә dәrc olunan
mәlumatı göstәrin?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi sәnaye
nümunәsini qeydә aldıqdan vә patent verdikdәn sonra patent barәsindә mәlumatı rәsmi bülletenindә dәrc
edir. Aşağıdakılardan hansı bu zaman dәrc olunan mәlumatlara aiddir?

Ilkinliyin konvensiya ilkinliyi şәklindә müәyyәnlәşdirilmәsi üçün iddiaçı sәnaye nümunәsi üçün iddia
sәnәdini hәmin tarixdәn etibarәn hansı müddәt әrzindә Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә vermәlidir?

Sәnaye nümunәsi üzrә ilkinlik ilk iddia sәnәdinin Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının iştirakçısı olan
dövlәtdә verilmәsi tarixindәn müәyyәnlәşdirilәrsә, bu hansı ilkinlikdir?

iddianın ilkin ekspertizası tarixindәn ilkinliyin tәyini
kooperasiya ilkinliyinin tәyini
iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan ixtiranın düsturu qoyulan tәlәblәrә cavab vermәdikdә ilkinliyin tәyini
iddia sәnәdi patent müvәkkillәri tәrәfindәn verildikdә ilkinliyin tәyini
iddiaçının daha әvvәlki iddia sәnәdinin daxil olması tarixi üzrә ilkinliyin tәyini•

iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan ixtiranın düsturu qoyulan tәlәblәrә cavab vermәdikdә ilkinliyin tәyini
kooperasiya ilkinliyinin tәyini
iddianın ilkin ekspertizası tarixindәn ilkinliyin tәyini
әvvәllәr tәqdim edilmiş iddia sәnәdinә әlavә materialların daxil olma tarixi üzrә ilkinliyin tәyini•
iddia sәnәdi patent müvәkkillәri tәrәfindәn verildikdә ilkinliyin tәyini

iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan ixtiranın düsturu qoyulan tәlәblәrә cavab vermәdikdә ilkinliyin tәyini
kooperasiya ilkinliyinin tәyini
iddianın ilkin ekspertizası tarixindәn ilkinliyin tәyini
konvensiya ilkinliyin tәyini•
iddia sәnәdi patent müvәkkillәri tәrәfindәn verildikdә ilkinliyin tәyini

informasiya axtarışı vә ekspertiza keçirilmәsinә aid vәsatәt olması haqqında mәlumat
iddia sәnәdinin nömrәsi•
Beynәlxalq Patent Tәsnifatı
patent müvәkkilinin adı
şәrti işarәlәr, terminlәr, tәyinlәr

iddiaçı(lar)nın yaşadığı ölkәnin adı
ilkinlik tarixi•
Beynәlxalq Patent Tәsnifatı
patent müvәkkilinin adı
şәrti işarәlәr, terminlәr, tәyinlәr

12 ay
6 ay•
1 ay
15 gün
3 ay

beynәlxalq ilkinlik
konvensiya ilkinliyi•
kooperasiya ilkinliyi
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Sәnaye nümunәsi üçün iddia sәnәdinin ilkin ekspertizasının rәyi nә zaman müsbәt ola bilәr?

Aşağıdakılardan hansı şәrtin tam ödәnmәsi müәyyәn edildikdә iddiaçı sәnaye nümunәsi üçün iddia
sәnәdinin ilkin ekspertizasının müsbәt rәyi barәdә xәbәrdar edilir?

Sәnaye nümunәsinin ilkin ekspertiza zamanı iddiaçıya patent verilmәsindәn imtinaya dair qәrar
göndәrilә bilәr. Iddiaçının gәtirilmiş dәlillәrlә razı olmadığı tәqdirdә qәrarın alındığı tarixdәn etibarәn hansı
müddәt әrzindә Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsinin Apellyasiya şurasına öz etirazılarını tәqdim etmәk hüququ vardır?

Sәnaye mülkiyyәtinә iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası prosesindә iddia sәnәdinin tәrtib edilmәsinә
qoyulan tәlәblәrin pozulması halları müәyyәn edildikdә tәlәblәrә uyğun tәrtib olunmamış sәnәdlәr barәsindә
iddiaçıya sorğu göndәrilir. Iddiaçı sorğunu aldığı gündәn hesablanmaqla hansı müddәt әrzindә düzәldilәn vә
ya çatışmayan sәnәdlәri tәqdim etmәlidir?

Sәnaye nümunәsi barәdә iddia sәnәdinin ekspertizası üçün müәyyәnlәşdirilmiş mәblәğdә rüsumun
ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәdi aldığı tarixdәn etibarәn Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi hansı müddәt әrzindә onun ilkin ekspertizasını aparır?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?

sәrgi ilkinliyi
saziş ilkinliyi

iddia obyekti çap mәhsulları olduqda
iddia sәnәdi materialları patent haqqında qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğun tәrtib edildikdә•
iddia obyekti sәnaye hidrotexniki vә başqa stasionar qurğular olduqda
iddia obyekti maddә olduqda
iddia obyekti üsul olduqda

iddiaçının Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olması
bütün tәlәb olunan sәnәdlәrin iddia sәnәdinә daxil edilmәsi•
iddia obyektinin üsul olması
iddia obyektinin maddә olması
iddia obyektinin çap mәhsulları olması

15 gün
10 gün
3 ay
1 ay
2 ay•

1 ay
2 ay•
10 gün
3 ay
15 gün

2 ay
1 ay•
10 gün
3 ay
15 gün

istifadә olunan üsul vә ya maddәnin әvvәllәr hansı tәyinat üzrә istifadә edildiyi
iddia sәnәdindә tәlәb olunan sәnәdlәrin mövcudluğu•
ayrıayrı sәnaye nümunәlәrini xarakterizә edәn әlamәtlәrdәn maksimum qaşılıqlı istifadәnin olması
iddiaçı bir neçә şәxs olduqda hәmin şәxslәrin hamısının müzakirәdә iştirakı
sәnaye nümunәsindәn yeni tәyinat üzrә istifadәnin mümkünlüyü



116

117

118

119

120

121

122

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin
müәyyәnlәşdirdiyi qaydalara görә iddiaçı sәnaye nümunәsinә patentin alınması hüququnu başqa şәxsә verә
bilәr. Bunun üçün iddiaçı bu orqana aşağıdakılardan hansı ilә müraciәt etmәlidir?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdlәrindә dәyişikliklәrin vә dәqiqlәşdirmәlәrin aparılması hansının tәqdim
edilmәsi yolu ilә edilir?

Sәnaye nümunәsinә patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin verildiyi gündәn hesablanmaqla hansı
müddәt әrzindә iddiaçının hüququ var ki, barәsindә iddia sәnәdi verdiyi sәnaye nümunәsinin mahiyyәtini
dәyişmәdәn iddia sәnәdinin materiallarına düzәlişlәr vә әlavәlәr etsin?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdi ilә bağlı kargüzarlıq hansı dildә (dillәrdә) aparılır?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdinin başqa dildә verilmiş materiallarının Azәrbaycan dilinә tәrcümәsi
iddia sәnәdinin verildiyi gündәn hesablanmaqla hansı müddәtdә tәqdim olunmalıdır?

Iddia olunan sәnaye nümunәsinә patent verilmәsi barәdә әrizә hansı dildә (dillәrdә) tәqdim edilmәlidir?

Aşağıdakılardan hansı müstәvi kompozisiyalı bәdiikonstruktiv hәllәri xarakterizә edәn әlamәt deyildir?

etibarnamә
әrizә•
әvәzedici vәrәq
ixtiranın düsturu vә çertyojlar
sәnaye nümunәsinin tәsviri

etibarnamәlәr
әvәzedici vәrәq vә fotoşәkillәr•
patent verilmәsi haqqında әrizә
ixtiranın düsturu vә çertyojlar
sәnaye nümunәsinin tәsviri

2 ay
1 ay•
10gün
3 gün
15 gün

istәnilәn dildә
Azәrbaycan•
Azәrbaycan, rus vә ingilis
biri Azәrbaycan olmaqla iki dildә
Azәrbaycan vә ingilis

1 ay әrzindә
2 ay әrzindә•
10gün әrzindә
3 gün әrzindә
15 gün әrzindә

istәnilәn dildә
Azәrbaycan•
Azәrbaycan, rus vә ingilis
ingilis
Azәrbaycan vә ingilis

ornament elementlәrinin xәttiqrafik nisbәti
material•
fakturanın xarakteri
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Aşağıdakılardan hansı ayaqqabıların bәdiikonstruktiv hәllini xarakterizә edәn әlamәt deyildir?

Mәmulatın xarici görünüşünün fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn, xarici görünüşün xarakterik
xüsusiyyәtlәrini müәyyәnlәşdirәn aşağıdakılardan hansıdır?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdinin tәrtib edilmәsinә qoyulan tәlәbi göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdi materiallarına qoyulan tәlәbdir?

Zәruri olduqda sәnaye nümunәsi üçün iddia sәnәdinә әlavә edilәn sәnәdi göstәrin.

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdinә әlavә edilәn sәnәd dedikdә, hansı sәnәd başa düşülür?

Aşağıdakılardan hansı sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdinә әlavә edilәn sәnәdlәrin siyahısına aiddir?

düzgün cavab yoxdur
koloristik hәll

rәng
kompozisiya elementlәrinin tәrkibi vә paylanması•
furnitur
elementlәrin qarşılıqlı yerlәşmәsi
material

düzgün cavab yoxdur
sәnaye nümunәsinin tәsviri•
sәnaye nümunәsinin mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar
sәnaye nümunәsinin düsturu
sәnaye nümunәsinә patent verilmәsi barәdә әrizә

yazılışda vahid terminologiyadan istifadә olunmalıdır•
әdәbiyyatda geniş tәtbiq edilmәyәn termin vә işarәlәrdәn istifadә etdikdә onların mәnası mәtndә hәr dәfә
işlәdildiyi zaman izah edilmәlidir
düzgün cavab yoxdur
elmi vә texniki әdәbiyyatlarda ümumi qәbul edilmiş termin vә ixtisarlardan istifadә yolverilmәzdir
eyni anlayış üçün birbirinә yaxın müxtәlif elmitexniki terminlәr işlәdilә bilәr

düzgün cavab yoxdur
standartlaşdırılmış termin vә ixtisarlar istifadә edilmәlidir•
terminologiyanın eynilik tәlәbi istifadә edilәn şәrti işarәlәrә aid edilmәmәlidir
әdәbiyyatda geniş tәtbiq edilmәyәn termin vә işarәlәrdәn istifadә etdikdә mәtndә onların hәr dәfә işlәdildiyi yerdә
izahı verilmәlidir
elmi vә texniki әdәbiyyatlarda ümumi qәbul edilmiş termin vә ixtisarlardan istifadә yolverilmәzdir

sәnaye nümunәsinin mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar
rüsum ödәmәlәrdәn azad edilmәsinә әsas üçün sәnәd•
sәnaye nümunәsinin tәsviri
sәnaye nümunәsinin düsturu
patent verilmәsi barәdә әrizә

patent verilmәsi barәdә әrizә
iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildikdә әrizәçi tәrәfindәn ona verilәn etibarnamә•
sәnaye nümunәsinin mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar
sәnaye nümunәsinin düsturu
sәnaye nümunәsinin tәsviri

sәnaye nümunәsinin tәsviri
rüsumun ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd•
patent verilmәsi barәdә әrizә
sәnaye nümunәsinin düsturu
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Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdi verilәrkәn zәruri olduqda aşağıdakılardan hansı buraya daxil edilir?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdinin tәrkibinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

Ayaqqabıların bәdiikonstruktiv hәllini xarakterizә edәn әlamәt deyildir:

Ayaqqabı üçün işlәnmiş bәdii  konstruktiv hәlli xarakterizә edәrkәn hansı әlamәtdәn istifadә olunur?

Ayaqqabının bәdii  konstruktiv hәllinin xarakterizә edilmәsi üçün istifadә edilәn әlamәti göstәrin.

Ayaqqabıya aid bәdii  konstruktiv hәlli xarakterizә etmәk üçün hansı әlamәt tәdqiq olunur?

Sәnaye nümunәsi kimi ayaqqabının bәdii  konstruktiv hәllәrini xarakterizә etmәk üçün hansı әlamәtdәn
istifadә olunur?

sәnaye nümunәsinin mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar

düzgün cavab yoxdur
çertyojlar, erqonomik sxem, konfeksiya xәritәsi•
iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd

düzgün cavab yoxdur
patent verilmәsi barәdә әrizә•
iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd

rәng
fakturanın xarakteri•
furnitur
elementlәrin qarşılıqlı yerlәşmәsi
material

elementlәrin qarşılıqlı tәsirinin xarakteri
rәng•
fakturanın xarakteri
elementlәrin qaşılıqlı tabeçiliyi
düzgün cavab yoxdur

kompozisiya elementlәrinin tәrkibi
furnitur•
düzgün cavab yoxdur
elementlәrin qarşılıqlı tabeçiliyi
fakturanın xarakteri

kompozisiya elementlәrinin paylanması
material•
elementlәrin qarşılıqlı tәsiri
elementlәrin qarşılıqlı tabeçiliyi
fakturanın xarakteri

düzgün cavab yoxdur
elementlәrin qarşılıqlı yerlәşmәsi•
elementlәrin qarşılıqlı tәsirinin xarakteri
elementlәrin qarşılıqlı tabeçiliyi
fakturanın xarakteri
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Geyimlәrә aid bәdii  konstruktiv hәlli xarakterizә etmәk üçün hansı әlamәt tәdqiq olunur?

Sәnaye nümunәsi kimi geyimlәrin bәdii  konstruktiv hәllәrini xarakterizә etmәk üçün hansı әlamәtdәn
istifadә olunur?

Geyimlәrin bәdii  konstruktiv hәllәrini xarakterizә etmәk üçün istifadә edilәn әlamәti göstәrin.

Müstәvi kompozisiyali sәnaye nümunәsini xarakterizә etmәk üçün istifadә edilәn әlamәti göstәrin.

Müstәvi kompozisiyalı bәdiikonstruktiv hәllәri (mәsәlәn, dekorativ parça) xarakterizә etmәk üçün
istifadә edilәn әlamәti göstәrin.

Müstәvi kompozisiyalı bәdiikonstruktiv hәllәri xarakterizә etmәk üçün istifadә edilәn әlamәti göstәrin.

Sәnaye nümunәsinin mühüm әlamәtlәrinin siyahısına aid bölmә aşağıdakılardan hansına aiddir?

düzgün cavab yoxdur
material•
koloristik hәll
ornament elementlәrinin xәtti  qrafik nisbәti
fakturanın xarakteri

koloristik hәll
detallar, onların forması•
fakturanın xarakteri
qәlibin forma әmәlә gәtirәn elementlәri
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
koloristik hәll
modelin hәcm xarakteristikası olan forma•
fakturanın xarakteri
ornament elementlәrinin xәtti  qrafik nisbәti

material
texnoloji üsul
forma
görkәm
fakturanın xarakteri•

görkәm
forma
material
texnoloji üsul
koloristik hәll•

material
forma
görkәm
ornament elementlәrinin xәtti  qrafik nisbәti•
texnoloji üsul

mәmulatın fotoşәkillәr dәsti
düzgün cavab yoxdur
sәnaye nümunәsinin mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar
sәnaye nümunәsinin tәsviri•
sәnaye nümunәsinin erqonomik sxemi
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Sәnaye nümunәsinin dәfәlәrlә tәkrar istehsalının mümkünlüyünә aid bölmә aşağıdakılardan hansına
aiddir?

Sәnaye nümunәsinin mahiyyәtinә aid bölmә aşağıdakılardan hansına aiddir?

Sәnaye nümunәsinin fotoşәkillәrinin vә tәqdim edilәn digәr materialların siyahısına aid bölmә
aşağıdakılardan hansına aiddir?

Sәnaye nümunәsinin analoquna aid bölmә aşağıdakılardan hansına aiddir?

Sәnaye nümunәsinin tәyinatı vә tәtbiq sahәsinә aid bölmә aşağıdakılardan hansına aiddir?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdi tәrtib edilәrkәn nәyә icazә verilmir?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdi tәrtib edilәrkәn icazә verilmәyәni göstәrin.

sәnaye nümunәsinin çertyojları
sәnaye nümunәsinin düsturu
düzgün cavab yoxdur
sәnaye nümunәsinin erqonomik sxemi
sәnaye nümunәsinin tәsviri•

sәnaye nümunәsinin mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar
sәnaye nümunәsinin düsturu
mәmulatın, maketin fotoşәkillәr dәsti
erqonomik sxem
sәnaye nümunәsinin tәsviri•

sәnaye nümunәsinin mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar
sәnaye nümunәsinin tәsviri•
düzgün cavab yoxdur
sәnaye nümunәsinin erqonomik sxemi
maketin fotoşәkillәr dәsti

düzgün cavab yoxdur
sәnaye nümunәsinin düsturu
mәmulatın fotoşәkillәr dәsti
çertyojlar
sәnaye nümunәsinin tәsviri•

çertyojlar
sәnaye nümunәsinin düsturu
erqonomik sxem
sәnaye nümunәsinin tәsviri•
düzgün cavab yoxdur

standartlaşdırılmış ixtisarlardan istifadәyә
rәqәmsiz riyazi işarәlәrin işlәnmәsinә•
elmi vә texniki әdәbiyyatlarda ümumi qәbul edilmiş termin vә ixtisarlardan istifadәyә
vahid terminologiyadan istifadәyә
standartlaşdırılmış terminlәrdәn istifadәyә

standartlaşdırılmış ixtisarlardan istifadә
standartlaşdırılmış terminlәrdәn istifadә
vahid terminologiyadan istifadә
elmi vә texniki әdәbiyyatlarda ümumi qәbul edilmiş termin vә ixtisarlardan istifadә
sözlәri hәrflәrlә әvәz etmәk•
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Sәnaye nümunәsinә patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan mәmulatın, maketin vә
ya ümumi görünüş rәsminin fotoşәkli neçә nüsxәdә tәqdim edilmәlidir?

Sәnaye nümunәsinә patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan ümumi görünüşün
çertyoju neçә nüsxәdә tәqdim edilmәlidir?

Sәnaye nümunәsinә patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan tәsvir neçә nüsxәdә
tәqdim edilmәlidir?

Sәnaye nümunәsinә patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan әrizә neçә nüsxәdә
tәqdim edilmәlidir?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdinә әlavә edilәn sәnәdlәrin siyahısına daxil olanı göstәrin.

Göstәrilәnlәrdәn hansı sәnaye nümunәsi üçün iddia sәnәdinin tәrkibinә daxildir?

Sәnaye nümunәsinә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olanı göstәrin.

düzgün cavab yoxdur
6.0•
3.0
2.0
4.0

düzgün cavab yoxdur
5.0
3.0
4.0
2.0•

3.0
1.0
Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә, hәrәsi 2 nüsxә olmaqla
Azәrbaycan vә rus dillәrindә, hәrәsi 1 nüsxә olmaqla
2.0•

2.0
Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә, hәrәsi 2 nüsxә olmaqla
Azәrbaycan vә rus dillәrindә, hәrәsi 1 nüsxә olmaqla
3.0•
1.0

sәnaye nümunәsinin mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar
sәnaye nümunәsinin tәsviri
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas üçün sәnәd•
patent verilmәsi barәdә әrizә
sәnaye nümunәsinin düsturu

düzgün cavab yoxdur
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd
iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd
sәnaye nümunәsinin mühüm әlamәtlәrini әks etdirәn tәsviri•

iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd
düzgün cavab yoxdur

•
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Patent sahiblәri arasında yaranan mübahisәlәrә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada necә baxılır?

Әgәr patent bir neçә şәxsә mәxsus olarsa, ondan istifadә hәmin şәxslәr arasında necә paylanır?

Patentlә әlaqәli hüquqları digәr şәxslәrә vermәk, onun istifadәsinә görә lisenziya müqavilәsi bağlamaq
üçün müstәsna hüquqa patent sahibi kimi aşağıdakılardan hansı malik ola bilәr?

Patentin obyekti sәnaye nümunәsi olduqda, patent sahibinin icazәsi olmadan hәmin nümunәnin surәtini
özündә daşıyan mәmulatın kommersiya mәqsәdilә hazırlanmasının, satışının qarşısını almaq üçün müstәsna
hüquqa patent sahibi kimi aşağıdakılardan hansı malik ola bilәr?

Patentin obyekti üsul olduqda, patent sahibinin razılığı olmadan onun tәtbiqi ilә bağlı hәrәkәtlәrin
qarşısını almaq üçün müstәsna hüquqa patent sahibi kimi aşağıdakılardan hansı malik ola bilәr?

Patentin obyekti mәhsul olduqda, patent sahibinin razılığı olmadan onun icazәsiz istehsalının,
istifadәsinin qarşısını almaq üçün müstәsna hüquqa patent sahibi kimi aşağıdakılardan hansı malik ola bilәr?

Sәnaye nümunәsi üçün aşağıdakılardan hansı müstәsna hüquqa malik ola bilmәz?

mәmulatın zahiri görkәmi barәdә geniş tәsәvvür yaradan mәmulatın, maketin, rәsmin fotoşәkillәr dәsti•

düzgün cavab yoxdur
mәhkәmәdә•
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin Apelyasiya şurası
tәrәfindәn
bağlanmış müqavilә ilә
müәllifin müәyyәnlәşdirdiyi qaydada

paylanma mәhkәmә ilә müәyyәnlәşdirilir
bağlanmış müqavilә ilә tәnzimlәnir•
paylanma Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin
Apelyasiya şurası tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir
hәmin şәxslәr arasında bәrabәr paylanır
müәllifin müәyyәnlәşdirdiyi qaydada paylanır

müәllifin göstәrdiyi hüquqi şәxs
göstәrilәnlәrin hәr biri•
müәllifin varisi
müәllifin göstәrdiyi fiziki şәxs
işәgötürәn

müәllifin göstәrdiyi hüquqi şәxs
göstәrilәnlәrin hәr biri•
müәllifin varisi
müәllifin göstәrdiyi fiziki şәxs
işәgötürәn

müәllifin göstәrdiyi hüquqi vә ya fiziki şәxs
göstәrilәnlәrin hәr biri•
müәllifin varisi
müәllif
işәgötürәn

müәllifin göstәrdiyi hüquqi şәxs
göstәrilәnlәrin hәr biri•
müәllifin varisi
müәllif
işәgötürәn

müәllifin göstәrdiyi hüquqi şәxs

•



165

166

167

168

169

170

171

Faydalı model üçün aşağıdakılardan hansı müstәsna hüquqa malik ola bilmәz?

Ixtira obyekti üsul olduqda aşağıdakılardan hansı müstәsna hüquqa malik ola bilmәz?

Ixtira obyekti mәhsul olduqda aşağıdakılardan hansı müstәsna hüquqa malik ola bilmәz?

Faydalı modelә müәlliflik hüququ üçün hansı müddәt müәyyәnlәşdirilib?

Sәnaye nümunәsinә müәlliflik hüququ üçün hansı müddәt müәyyәnlәşdirilib?

Ixtiraya müәlliflik hüququ üçün hansı müddәt müәyyәnlәşdirilib?

Faydalı modelin patent sahibi kim ola bilmәz?

düzgün cavab yoxdur•
müәllifin varisi
müәllif
işәgötürәn

müәllifin göstәrdiyi fiziki şәxs
düzgün cavab yoxdur•
müәllifin varisi
müәllif
işәgötürәn

müәllifin göstәrdiyi fiziki şәxs
düzgün cavab yoxdur•
müәllifin varisi
müәllifin göstәrdiyi hüquqi şәxs
işәgötürәn

düzgün cavab yoxdur•
müәllif
müәllifin göstәrdiyi hüquqi şәxs
işәgötürәn
müәllifin varisi

20 il
müddәt müәyyәnlәşdirilmәyib•
10 il
5 il
15 il

20 il
müddәt müәyyәnlәşdirilmәyib•
10 il
5 il
15 il

20 il
müddәt müәyyәnlәşdirilmәyib•
10 il
5 il
15 il

müәllifin göstәrdiyi hüquqi şәxs
düzgün cavab yoxdur•
müәllifin varisi
müәllif
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Sәnaye nümunәsinin patent sahibi kim ola bilmәz?

Ixtiranın patent sahibi kim ola bilmәz?

Faydalı modelin müәllifi kimdir?

Sәnaye nümunәsinin müәllifi kimdir?

Ixtiranın müәllifi kimdir?

Azәrbaycan Respublikasının «Patent haqqında» qanununa görә sәnaye nümunәsindәn istifadә nәdir?

Azәrbaycan Respublikasının «Patent haqqında» qanununa görә faydalı modeldәn istifadә nәdir?

işәgötürәn

müәllifin göstәrdiyi hüquqi şәxs
düzgün cavab yoxdur•
müәllifin varisi
müәllif
işәgötürәn

müәllifin göstәrdiyi hüquqi şәxs
düzgün cavab yoxdur•
müәllifin varisi
müәllif
işәgötürәn

faydalı modelin patent sahibi
faydalı modeli yaradıcı әmәyi ilә yaradan şәxs•
patent müvәkkili
işәgötürәn
faydalı model üçün iddia sәnәdini Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә
Dövlәt Komitәsinә tәqdim edәn şәxs

sәnaye nümunәsinin patent sahibi
sәnaye nümunәsini yaradıcı әmәyi ilә yaradan şәxs•
patent müvәkkili
işәgötürәn
sәnaye nümunәsi üçün iddia sәnәdini Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә
Dövlәt Komitәsinә tәqdim edәn şәxs

ixtiranın patent sahibi
işәgötürәn
patent müvәkkili
ixtiranı yaradıcı әmәyi ilә yaradan şәxs•
ixtira üçün iddia sәnәdini Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsinә tәqdim edәn şәxs

onların yeni tәyinat üzrә tәtbiqindәn mәnfәәtin әldә edilmәsi
onun tәtbiqi ilә hazırlanan mәhsuldan iqtisadi sәmәrәnin әldә edilmәsi
onun patenti vә әsas xarakteristikaları haqqında mәlumatların açıq dәrc edilmәsi
onun tәtbiqi ilә hazırlanan mәhsulun tәsәrrüfat dövriyyәsinә daxil edilmәsi•
ona aid standartların işlәnib tәsdiq edilmәsi vә standartın nәşri

onların yeni tәyinat üzrә tәtbiqindәn mәnfәәtin әldә edilmәsi
onun tәtbiqi ilә hazırlanan mәhsuldan iqtisadi sәmәrәnin әldә edilmәsi
onun patenti vә әsas xarakteristikaları haqqında mәlumatların açıq dәrc edilmәsi
onun tәtbiqi ilә hazırlanan mәhsulun tәsәrrüfat dövriyyәsinә daxil edilmәsi•
ona aid standartların işlәnib tәsdiq edilmәsi vә standartın nәşri
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Azәrbaycan Respublikasının «Patent haqqında» qanununa görә ixtiradan istifadә nәdir?

Maddәnin yeni tәyinat üzrә tәtbiqinә aid ixtiradan istifadәnin başlanması vaxtı aşağıdakılardan hansıdır?

Üsulun yeni tәyinat üzrә tәtbiqinә aid ixtiradan istifadәnin başlanması vaxtı aşağıdakılardan hansıdır?

Maddәyә aid ixtiradan istifadәnin başlanma tarixi kimi hansı tarix götürülür?

Maddәyә aid ixtiradan istifadәnin başlanması vaxtı aşağıdakılardan hansıdır?

Üsula aid ixtiradan istifadәnin başlanması vaxtı aşağıdakılardan hansıdır?

Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün mәqsәdli mәhsulların ayrılması vә tәmizlәnmәsi üsulu
haqqında mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün ştammın aktivlik (mәhsuldarlıq) sәviyyәsi vә onun tәyin
edilmәsi (testlәşdirilmәsi) üsulları haqqında mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

onların yeni tәyinat üzrә tәtbiqindәn mәnfәәtin әldә edilmәsi
onun tәtbiqi ilә hazırlanan mәhsuldan iqtisadi sәmәrәnin әldә edilmәsi
onun patenti vә әsas xarakteristikaları haqqında mәlumatların açıq dәrc edilmәsi
onun tәtbiqi ilә hazırlanan mәhsulun tәsәrrüfat dövriyyәsinә daxil edilmәsi•
ona aid standartların işlәnib tәsdiq edilmәsi vә standartın nәşri

onun konvensiya ilkinliyi tarixi
hazırlanan vә ya istismar olunan mәhsullarda onun tәtbiqinin başlanması günü
istismara verilәn tәcrübi nümunәlәrdә onun tәtbiqinin başlanması günü
ixtira düsturunda göstәrilәn tәyinat üzrә tәtbiqinin başlanması günü•
patent haqqında mәlumatların rәsmi bülletendә dәrc olunduğu tarix

istismara verilәn tәcrübi nümunәlәrdә onun tәtbiqinin başlanması günü
hazırlanan vә ya istismar olunan mәhsullarda onun tәtbiqinin başlanması günü
onun konvensiya ilkinliyi tarixi
patent haqqında mәlumatların rәsmi bülletendә dәrc olunduğu tarix
ixtira düsturunda göstәrilәn tәyinat üzrә tәtbiqinin başlanması günü•

onun konvensiya ilkinliyi tarixi
ona iddia sәnәdinin ekspertizasının başa çatdığı gün
istismara verilәn tәcrübi nümunәlәrdә onun tәtbiqinin başlanması günü•
patent haqqında mәlumatların rәsmi bülletendә dәrc olunduğu tarix
istehsal prosesindә onun tәtbiqinin başlanması günü

onun konvensiya ilkinliyi tarixi
patent haqqında mәlumatların rәsmi bülletendә dәrc olunduğu tarix
istehsal prosesindә onun tәtbiqinin başlanması günü
ona iddia sәnәdinin ekspertizasının başa çatdığı gün
hazırlanan vә ya istismar olunan mәhsullarda onun tәtbiqinin başlanması günü•

istismara verilәn tәcrübi nümunәlәrdә onun tәtbiqinin başlanması günü
hazırlanan vә ya istismar olunan mәhsullarda onun tәtbiqinin başlanması günü
onun konvensiya ilkinliyi tarixi
patent haqqında mәlumatların rәsmi bülletendә dәrc olunduğu tarix
istehsal prosesindә onun tәtbiqinin başlanması günü•

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti



187

188

189

190

191

192

Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün biosintez xarakteristikası, faydalı (mәqsәdli) mәhsullar,
mәhsulun çıxışı haqqında mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün fermentasiya vaxtı haqqında mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin
hansı bölmәsindә verilir?

Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün becәrilmә şәraiti haqqında mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin
hansı bölmәsindә verilir?

Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün qidalandırıcı mühitin kәmiyyәt vә keyfiyyәt tәrkibi haqqında
mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Mikroorqanizm ştammına aid ixtira üçün ştammın nomenklatur mәlumatları vә mәnşәyi haqqında
mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Mikroorqanizm konsorsiumları, bitki vә heyvan hüceyrәlәrinin kulturalarına aid ixtiralar üçün kәnar
mikroorqanizmlәrlә yoluxmaya davamlılıq haqqında mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә
verilir?

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
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Mikroorqanizm konsorsiumları, bitki vә heyvan hüceyrәlәrinin kulturalarına aid ixtiralar üçün
uzunmüddәtli becәrilmәdә konsorsiumun stabilliyi haqqında mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin hansı
bölmәsindә verilir?

Mikroorqanizm konsorsiumları, bitki vә heyvan hüceyrәlәrinin kulturalarına aid ixtiralar üçün
seleksiyanın aparılmasında istifadә olunmuş әlamәtlәr ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Mikroorqanizm konsorsiumları, bitki vә heyvan hüceyrәlәrinin kulturalarına aid ixtiralar üçün ayırma
(seleksiya) metodu ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Mikroorqanizm konsorsiumları, bitki vә heyvan hüceyrәlәrinin kulturalarına aid ixtiralar üçün
komponentlәrin olmasının yoxlanılması metodu ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Ixtira kompozisiyaya (qarışığa, mәhlula, әrintiyә vә s.) aiddirsә, kompozisiyada inqredient kimi yeni
maddә vardırsa, hәmin maddәnin әldә edilmәsi üsulu ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Ixtira obyekti maddә olduqda ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә strukturu müәyyәn edilmiş yeni fәrdi
birlәşmәnin istifadә edilmәsi imkanının isbatı verilir?

Ixtira obyekti maddә olduqda ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә bioloji aktiv birlәşmә üçün aktivlik
vә zәhәrlәmә xarakteristikalarının kәmiyyәt göstәricilәri verilir?

ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti
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Ixtira obyekti maddә olduqda ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә strukturu müәyyәn edilmiş yeni fәrdi
birlәşmәyә aid olan ixtira üçün mәlum metodlar ilә isbat edilmiş struktur formulu, fiziki  kimyәvi sabitlәr
verilir vә yeni birlәşmәnin ilk dәfә alındığı üsul tәsvir olunur ?

Ixtira obyekti üsul olduqda üsulun rejimlәrinin parametrlәri, bu zaman tәtbiq edilәn qurğu, maddә vә
alәtlәr ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Ixtira obyekti üsul olduqda mәqsәdә çatmaq üçün yerinә yetirilmәli әmәliyyatların sadalanması ixtiranın
tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Patent almaq üçün tәqdim olunan üsulun tәsvirindә onun hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn
mәlumatlara aid bölmәdә aşağıdakılardan hansı verilir?

Hüquqi mühafizә obyekti kimi üsulun tәsvirindә onun hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn
mәlumatlara aid bölmәdә aşağıdakılardan hansı verilir?

Ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә iddia edilәn ixtiranın hәll edәcәyi mәsәlә әtraflı açıqlanır, ixtira
hәyata keçirildikdә әldә edilәcәk nәticә göstәrilir?

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
ixtiranın mahiyyәti

yeni tәyinat üzrә istifadәdәn alınacaq faydalı effekt
üsulun rejimlәrinin parametrlәri, bu zaman tәtbiq edilәn qurğu, maddә vә alәtlәr•
üsulun aid edildiyi texnika sahәsi
analoqlar haqqında mәlumatlar
mәqsәdә çatmağa xidmәt edәn әvvәllәr mәlum olan vasitәlәr

yeni tәyinat üzrә istifadәdәn alınacaq faydalı effekt
mәqsәdә çatmaq üçün yerinә yetirilmәli әmәliyyatların sadalanması•
üsulun aid edildiyi texnika sahәsi
analoqlar haqqında mәlumatlar
mәqsәdә çatmağa xidmәt edәn әvvәllәr mәlum olan vasitәlәr

ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar
ixtiranın mahiyyәti•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
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Ixtirada olan әsas fәrqlәr vә mühüm әlamәtlәrlә ixtiranın tәmin edәcәyi faydalı effekt arasındakı әlaqә
ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Ixtiranın tәsvirindә ixtiranın mahiyyәti bölmәsini tәrtib etmәk üçün aşağıdakılardan hansı istifadә edilir?

Hüquqi mühafizә obyekti kimi qurğunun tәsvirindә onun hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn
mәlumatlara aid bölmәdә aşağıdakılardan hansı verilir?

Ixtiranın tәmin etdiyi texniki nәticәni almaq üçün kifayәt edәn bütün mühüm әlamәtlәrin mәcmusu
şәklindә qısa şәrh ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

Ixtiranın analoqları haqqında mәlumatlar ixtiranın tәsvirinin hansı bölmәsindә verilir?

«Ixtiranın mahiyyәtini tam açmalıdır vә onun işlәnib hazırlanması, yaxud bilavasitә istifadәsi üçün
kifayәt qәdәr informasiyaya malik olmalıdır» kimi tәlәbi aşağıdakılardan hansı ödәmәlidir?

«Hәllin yeniliyi, mühüm әlamәtlәri vә faydalı effekti haqqında, müvafiq tәsәrrüfat sahәsinә verdiyi
töhvә haqqında dәqiq vә aydın mәlumatlara malik olmalıdır» kimi tәlәbi aşağıdakılardan hansı ödәmәlidir?

çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı

ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar
ixtiranın mahiyyәti•
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı

referat
ixtiranın düsturu•
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd
ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar
әrizә

yeni tәyinat üzrә istifadәdәn alınacaq faydalı effekt
mәqsәdә çatmaq üçün yerinә yetirilmәli әmәliyyatların sadalanması
statik vәziyyәtdәki konstruksiyasını açıqlayan tәsvir•
qurğunun qrafiki tәsvirlәrlә izahı
mәqsәdә çatmağa xidmәt edәn әvvәllәr mәlum olan vasitәlәr

ixtiranın mahiyyәti•
ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar
çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi

ixtiranın hәyata keçirilmәsi imkanını tәsdiq edәn mәlumatlar
ixtiranın mahiyyәti
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsi
texnikanın sәviyyәsi (mövcud bilgilәr mәcmusu)•
çertyoj fiqurları әlavә edildiyi halda onların siyahısı

ixtiranın düsturu
ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd
ixtiranın tәsviri•
әrizә

ixtiranın düsturu
әrizә

•



213

214

215

216

217

218

219

Molekulyar kütlә vә makromolekulun tam strukturu kimi әlamәtlәrin yeni mәcmusu faydalı effekt
verәrsә, polimer aşağıdakılardan hansının obyekti ola bilәr?

Xidmәti ixtira üçün zәruri şәrti göstәrin.

Ixtiranın xidmәti olması üçün hansı şәrt ödәnmәlidir?

Müәssisәdә yeni texnika üzrә planların realizә edilmәsi zamanı edilәn ixtiralar hansı ixtiradır?

Müәssisәdә xidmәti texnoloji işlәrin yerinә yetirilmәsi zamanı edilәn ixtira hansı ixtiradır?

Müәssisәdә xidmәti layihәlәndirmә vә konstruktor işlәrinin yerinә yetirilmәsi zamanı edilәn ixtira hansı
ixtiradır?

Müәssisәdә xidmәti elmitәdqiqat işlәrinin yerinә yetirilmәsi zamanı edilәn ixtira hansı ixtiradır?

ixtiranın tәsviri•
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd
ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar

heç birinin
ixtiranın•
sәnaye nümunәsinin
faydalı modelin
sәnaye nümunәsi vә faydalı modelin

düzgün cavab yoxdur
tәşkilatın planlaşdırılan fәaliyyәti ilә әn azı bağlı olmalıdır•
xidmәt üçün standartların tәlәblәrindәn kәnara çıxmamalıdır
ixtira xidmәt sahәlәrindә tәtbiq üçün nәzәrdә tutulmalıdır
müәssisәdә xidmәt göstәrәn şәxs vә ya şәxslәr tәrәfindәn edilmәlidir

düzgün cavab yoxdur
hәllin zәruriliyi tәşkilatın planlaşdırılan fәaliyyәtindәn irәli gәlmәlidir•
xidmәt üçün standartların tәlәblәrindәn kәnara çıxmamalıdır
ixtira xidmәt sahәlәrindә tәtbiq üçün nәzәrdә tutulmalıdır
müәssisәdә xidmәt göstәrәn şәxs vә ya şәxslәr tәrәfindәn edilmәlidir

böyük
xidmәti•
kombinәedilmiş
әsas
perspektiv

böyük
xidmәti•
kombinәedilmiş
әsas
perspektiv

böyük
xidmәti•
kombinәedilmiş
әsas
perspektiv

böyük
xidmәt•
kombinәedilmiş
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Ixtira kimi müşahidә borusu ixtiranın hansı növünә aiddir?

Strukturu birlәşmәlәrin mәlum qrupuna aid olan, әnәnәvi üsullarla alınan, hәmin qrup üçün mәlum
xassәlәrә malik olan kimyәvi birlәşmәlәr faydalı effekt versә, onların yeni alınma üsulu aşağıdakılardan
hansının obyekti ola bilәr?

Strukturu birlәşmәlәrin mәlum qrupuna aid olan, әnәnәvi üsullarla alınan, hәmin qrup üçün mәlum
xassәlәrә malik olan kimyәvi birlәşmәlәr faydalı effekt versә, aşağıdakılardan hansının obyekti ola bilәr?

Faydalı tәbii birlәşmәnin sintez üsulu, әgәr o, yenidirsә, aşağıdakılardan hansının obyekti ola bilәr?

Ilk dәfә sintez olunan, lakin strukturca mәlum tәbii birlәşmәlәr aşağıdakılardan hansının obyekti ola
bilәr?

Ixtira obyekti kimi qeyrikimyәvi üsulla alınan (preslәmә, elektroliz vә s.) maddәlәr aşağıdakılardan
hansı ilә xarakterizә edilir?

Tәbii proseslәrә tәsir üsulları vә tәbii proseslәrdәn faydalanmaq üsulları aşağıdakılardan hansının
obyekti ola bilәr?

әsas
perspektiv

böyük
kombinәedilmiş•
әlavә
әsas
perspektiv

heç birinin
ixtiranın•
sәnaye nümunәsinin
faydalı modelin
sәnaye nümunәsi vә faydalı modelin

sәnaye nümunәsi vә faydalı modelin
heç birinin•
faydalı modelin
ixtiranın
sәnaye nümunәsinin

heç birinin
ixtiranın•
sәnaye nümunәsinin
faydalı modelin
sәnaye nümunәsi vә faydalı modelin

sәnaye nümunәsi vә faydalı modelin
heç birinin•
faydalı modelin
ixtiranın
sәnaye nümunәsinin

düzgün cavab yoxdur
inqredientlәr, yәni emaldan, mәsәlәn, әridildikdәn sonra maddәni tәşkil edәn komponentlәr kimi әlamәtlәr•
molekulda atomların qarşılıqlı yerlәşmәsini müәyyәn edәn әlamәtlәr
atomlar arasında kimyәvi rabitәni müәyyәn edәn әlamәtlәr
keyfiyyәtcә (ayrıayrı elementlәrin atomları) vә kәmiyyәtcә (hәr element atomlarının sayı) maddәnin tәrkibini
müәyyәn edәn әlamәtlәr
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Istehsalat tullantıların mәhv edilmәsi, әtraf mühitin tәmizlәnmәsi, çirklәnmәlәrdәn mühafizәsi üsulları
aşağıdakılardan hansının obyekti ola bilәr?

Әvvәllәr mәlum olan üsulun yeni tәyinatla tәtbiqindә ixtiranın tanınması üçün iddia olunan tәklif
aşağıdakı tәlәblәrdәn hansını ödәmәlidir?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın xarakterindәn asılı olaraq müәyyәnlәşdirilәn növlәrindәn deyildir?

İxtiranın xarakterindәn asılı olaraq onun növlәri müәyyәnlәşdirilir. Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növü
deyildir?

İxtiranın növü olmayanı göstәrin

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növü deyildir?

Xarakterindәn asılı olaraq ixtiralar növlәr üzrә qruplaşdırılır. Belә ixtira növünü göstәrin

heç birinin
ixtiranın•
sәnaye nümunәsinin
faydalı modelin
sәnaye nümunәsi vә faydalı modelin

heç birinin
ixtiranın•
sәnaye nümunәsinin
faydalı modelin
sәnaye nümunәsi vә faydalı modelin

proseslәrin gedişindә iştirak edәn materialların kütlә vә hәcm nisbәtlәri göstәrilmәlidir
tәtbiq edilәn üsul iddia tarixinә qәdәr mәlum olmalıdır•
tәtbiq edilәn üsulda әmәliyyatların qarşılıqlı әlaqә forması yenidәn işlәnmәlidir
burada istehsalı bitmiş maddi vahidlәrdәn istifadә olunmalıdır
әmәliyyatın aparılma rejimlәri verilmәlidir

xidmәti ixtira
maddә kimi ixtira•
әlavә ixtira
böyük ixtira
kombinәedilmiş ixtira

mikroorqanizm ştammı kimi ixtira•
kombinәedilmiş ixtira
xidmәti ixtira
böyük ixtira
әlavә ixtira

xidmәti ixtira
üsul kimi ixtira•
әlavә ixtira
böyük ixtira
kombinәedilmiş ixtira

xidmәti ixtira
qurğu kimi ixtira•
әlavә ixtira
böyük ixtira
kombinәedilmiş ixtira
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İxtiranın xarakterindәn asılı olaraq onun növlәri müәyyәnlәşdirilir. Aşağıdakılardan hansı ixtiranın
növüdür?

İxtiranın növünә aid olanı göstәrin?

İxtiranın növü hansıdır?

İxtiranın növünü göstәrin

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın növüdür?

Göstәrilәnlәrdәn hansı ödәndikdә әvvәllәr mәlum olan qurğunun yeni tәyinatla tәtbiqinә patent verilә
bilәr?

Әvvәllәr mәlum olan qurğunun yeni tәyinatla tәtbiqinә patentin verilmәsi üçün o, hansı tәlәbi
ödәmәlidir?

mikroorqanizm ştammı kimi ixtira
xidmәti ixtira•
üsul kimi ixtira
qurğu kimi ixtira
maddә kimi ixtira

mikroorqanizm ştammı kimi ixtira
perspektiv ixtira•
üsul kimi ixtira
qurğu kimi ixtira
maddә kimi ixtira

mikroorqanizm ştammı kimi ixtira
pioner ixtira•
üsul kimi ixtira
qurğu kimi ixtira
maddә kimi ixtira

mikroorqanizm ştammı kimi ixtira
kombinәedilmiş ixtira•
üsul kimi ixtira
qurğu kimi ixtira
maddә kimi ixtira

mikroorqanizm ştammı kimi ixtira
әlavә ixtira•
üsul kimi ixtira
qurğu kimi ixtira
maddә kimi ixtira

mikroorqanizm ştammı kimi ixtira
böyük ixtira•
üsul kimi ixtira
qurğu kimi ixtira
maddә kimi ixtira

tәtbiq edilәn qurğuda elementlәrin qarşılıqlı әlaqә forması yenidәn işlәnmәlidir
qurğunun yeni tәyinatla tәtbiqi onda әsaslı dәyişikliklәrin edilmәsi ilә bağlı olmamalıdır•
elementlәrin qarşılıqlı yerlәşmәsi namәlum olmalıdır
detal, aqreqat vә ona oxşar istehsalı bitmiş maddi vahidlәrdәn ibarәt olmalıdır
qurğunun xarakteristikaları (parametrlәri) mәlum olmalıdır
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Әvvәllәr mәlum olan maddәnin yeni tәyinatla tәtbiqindә ixtiranın tanınması üçün iddia olunan tәklif
aşağıdakı tәlәblәrdәn hansını ödәmәlidir?

Kimyәvi üsulla alınan mәhsullar, yaxud kimyәvi birlәşmәlәr, o cümlәdәn yüksәkmolekullu birlәşmәlәr
patentşünaslıqda hansına aid edilir?

Patentşünaslıqda mexanikikimyәvi çevrilmәlәrlә alınan mәhsullar dedikdә nә başa düşülür?

Patentşünaslıqda tәrkiblә xarakterizә olunan, süni şәkildә yaradılan material dedikdә nә başa düşülür?

Patentşünaslıqda üsul hansı özünә xas olan әlamәtlә xarakterizә olunur?

Patentә iddia edilәn qurğu hansı özünәmәxsus әlamәt ә malik olmalıdır?

Patentşünaslıqda qurğu özünә xas әlamәtlәrlә xarakterizә olunur. Aşağıdakılardan hansı belә
әlamәtlәrdәndir?

tәtbiq edilәn qurğuda elementlәrin qarşılıqlı әlaqә forması yenidәn işlәnmәlidir
tәtbiq edilәn qurğu iddia tarixinә qәdәr mәlum olmalıdır•
elementlәrin qarşılıqlı yerlәşmәsi namәlum olmalıdır
detal, aqreqat vә ona oxşar istehsalı bitmiş maddi vahidlәrdәn ibarәt olmalıdır
qurğunun xarakteristikaları (parametrlәri) mәlum olmalıdır

kimyәvi birlәşmәlәr, o cümlәdәn yüksәkmolekullu birlәşmәlәr olmalıdır
tәtbiq edilәn maddә iddia tarixinә qәdәr mәlum olmalıdır•
inqredientlәrin mexaniki qarışdırılması yolu ilә alınan maddә olmalıdır
tәtbiq edilәn maddә tәrkiblә xarakterizә olunmalıdır
mexanikikimyәvi çevrilmәlәrlә alınan maddә olmalıdır

hibrid
maddә•
birlәşmә
tәrkib
ştamm

birlәşmә
hibrid
ştamm
maddә•
tәrkib

hibrid
maddә•
birlәşmә
tәrkib
ştamm

mexanikikimyәvi çevrilmәlәrlә alınan mәhsullar
qaydalar vә әmәliyyatlar•
elementlәrin qarşılıqlı yerlәşmәsi
detal, aqreqat vә ona oxşar istehsalı bitmiş maddi vahidlәr
inqredientlәrin mexaniki qarışdırılması yolu ilә alınan mәhsullar

proseslәrin gedişindә iştirak edәn materialların kütlә vә hәcm nisbәtlәri
elementlәrin hazırlandığı material•
tәrkiblә xarakterizә olunan, süni şәkildә yaradılan materiallar
qaydalar vә әmәliyyatlar
әmәliyyatın aparılma rejimlәri
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Patentşünaslıqda qurğunu sәciyyәlәndirәn әlamәti göstәrin

Patent almağa iddia olunan qurğunu xarakterizә edәn әlamәti göstәrin.

Patentşünaslıqda qurğuya mәxsus әlamәti göstәrin

Patentşünaslıqda qurğu hansı özünә xas olan әlamәtlә xarakterizә olunur?

Patentşünaslıqda qurğu özünә xas olan әlamәtlәrlә xarakterizә olunur. Aşağıdakılardan hansı belә
әlamәtlәrdәn deyildir?

Ixtira kimi iddia edilәn obyektlә eyni tәyinatlı olan, texniki mahiyyәti vә әldә edilәn nәticәlәri oxşar
olan ixtira necә adlanır?

Analoqlar içәrisindә tәklif edilәn yeni texniki hәllә daha yaxın olan ixtira necә adlanır?

mexanikikimyәvi çevrilmәlәrin aparılma rejimlәri
elementlәrin xarakteristikaları (parametrlәri)•
inqredientlәrin mexaniki qarışdırılması yolu ilә alınan mәhsullar
әmәliyyatların ardıcıllığı
kimyәvi birlәşmәlәr, o cümlәdәn yüksәkmolekullu birlәşmәlәr

mexanikikimyәvi çevrilmәlәrin aparılma rejimlәri
elementlәrin qarşılıqlı әlaqә forması•
inqredientlәrin mexaniki qarışdırılması yolu ilә alınan mәhsullar
әmәliyyatların ardıcıllığı
kimyәvi birlәşmәlәr, o cümlәdәn yüksәkmolekullu birlәşmәlәr

proseslәrin gedişindә iştirak edәn materialların kütlә vә hәcm nisbәtlәri
elementlәri әlaqәlәndirici orqanların növlәri•
tәrkiblә xarakterizә olunan, süni şәkildә yaradılan materiallar
qaydalar vә әmәliyyatlar
әmәliyyatın aparılma rejimlәri

mexanikikimyәvi çevrilmәlәrin aparılma rejimlәri
elementlәrin qarşılıqlı yerlәşmәsi•
inqredientlәrin mexaniki qarışdırılması yolu ilә alınan mәhsullar
әmәliyyatların ardıcıllığı
kimyәvi birlәşmәlәr, o cümlәdәn yüksәkmolekullu birlәşmәlәr

proseslәrin gedişindә iştirak edәn materialların kütlә vә hәcm nisbәtlәri
detal, aqreqat vә ona oxşar istehsalı bitmiş maddi vahidlәr•
tәrkiblә xarakterizә olunan, süni şәkildә yaradılan materiallar
qaydalar vә әmәliyyatlar
әmәliyyatın aparılma rejimlәri

elementlәrin qarşılıqlı әlaqә forması
müәyyәn mәqsәdә çatmaq üçün hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü hәrәkәtlәr•
elementlәrin qarşılıqlı yerlәşmәsi
detal, aqreqat vә ona oxşar istehsalı bitmiş maddi vahidlәr
elementlәri әlaqәlәndirici orqanların növlәri

işçi
analoq•
pioner
nümunә
ekvivalent

işçi

•
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Aşağıdakılardan hansı böyük ixtiradır?

Uzun müddәtli tәlәbatın doğurduğu, lakin heç kimin hәll edә bilmәdiyi ixtira necә adlanır?

Aşağıdakılardan hansı pioner ixtiradır?

Aşağıdakılardan hansı xidmәti ixtiradır?

Aşağıdakılardan hansı kombinәedilmiş ixtiradır?

Aşağıdakılardan hansı әlavә ixtiradır?

Aşağıdakılardan hansı әsas ixtiradır?

prototip•
pioner
nümunә
ekvivalent

dünya üzrә әvvәllәr prototipi olmayan ixtira
uzun müddәtli tәlәbatın doğurduğu, lakin heç kimin hәll edә bilmәdiyi ixtira•
kompleks şәkildә keyfiyyәtcә yeni effekt verәn, mәlum konstruksiyaların, üsulların yaxud maddәlәrin birlәşmәsi
olan ixtira
hәr hansı digәr ixtiralar ilә hüquqi bağlı olmayan vә özüözlüyündә müstәqil tәtbiq edilә bilәn ixtira
müәssisәlәrdә xidmәti tapşırıqların yerinә yetirilmәsi ilә bağlı edilәn ixtira

perspektiv
böyük•
pioner
әsas
kombinәedilmiş

müәssisәlәrdә xidmәti tapşırıqların yerinә yetirilmәsi ilә bağlı edilәn ixtira
dünya üzrә әvvәllәr prototipi olmayan ixtira•
ixtiranın bütövlükdә vә ya onun ayrıayrı hissәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi olan, onsuz istifadә edilә bilmәyәn ixtira
hәr hansı digәr ixtiralar ilә hüquqi bağlı olmayan vә özüözlüyündә müstәqil tәtbiq edilә bilәn ixtira
kompleks şәkildә keyfiyyәtcә yeni effekt verәn, mәlum konstruksiyaların, üsulların yaxud maddәlәrin birlәşmәsi
olan ixtira

dünya üzrә әvvәllәr prototipi olmayan ixtira
müәssisәlәrdә xidmәti tapşırıqların yerinә yetirilmәsi ilә bağlı edilәn ixtira•
ixtiranın bütövlükdә vә ya onun ayrıayrı hissәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi olan, onsuz istifadә edilә bilmәyәn ixtira
hәr hansı digәr ixtiralar ilә hüquqi bağlı olmayan vә özüözlüyündә müstәqil tәtbiq edilә bilәn ixtira
kompleks şәkildә keyfiyyәtcә yeni effekt verәn, mәlum konstruksiyaların, üsulların yaxud maddәlәrin birlәşmәsi
olan ixtira

dünya üzrә әvvәllәr prototipi olmayan ixtira
kompleks şәkildә keyfiyyәtcә yeni effekt verәn, mәlum konstruksiyaların, üsulların yaxud maddәlәrin birlәşmәsi
olan ixtira

•
ixtiranın bütövlükdә vә ya onun ayrıayrı hissәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi olan, onsuz istifadә edilә bilmәyәn ixtira
hәr hansı digәr ixtiralar ilә hüquqi bağlı olmayan vә özüözlüyündә müstәqil tәtbiq edilә bilәn ixtira
müәssisәlәrdә xidmәti tapşırıqların yerinә yetirilmәsi ilә bağlı edilәn ixtira

hәr hansı digәr ixtiralar ilә hüquqi bağlı olmayan vә özüözlüyündә müstәqil tәtbiq edilә bilәn ixtira
kompleks şәkildә keyfiyyәtcә yeni effekt verәn, mәlum konstruksiyaların, üsulların yaxud maddәlәrin birlәşmәsi
olan ixtira
ixtiranın bütövlükdә vә ya onun ayrıayrı hissәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi olan, onsuz istifadә edilә bilmәyәn ixtira•
müәssisәlәrdә xidmәti tapşırıqların yerinә yetirilmәsi ilә bağlı edilәn ixtira
dünya üzrә әvvәllәr prototipi olmayan ixtira
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Dünya üzrә әvvәllәr prototipi olmayan ixtira necә adlanır?

Müәssisәlәrdә (tәşkilatlarda) xidmәti tapşırıqların yerinә yetirilmәsi ilә bağlı edilәn ixtiralar necә
adlanır?

Kompleks şәkildә keyfiyyәtcә yeni effekt verәn, mәlum konstruksiyaların, üsulların yaxud maddәlәrin
birlәşmәsi olan ixtira necә adlanır?

Ixtiranın bütövlükdә vә ya onun ayrıayrı hissәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi olan, onsuz istifadә edilә
bilmәyәn ixtira necә adlanır?

Hәr hansı digәr ixtiralar ilә hüquqi bağlı olmayan vә özüözlüyündә müstәqil tәtbiq edilә bilәn ixtira
necә adlanır?

Aşağıdakılardan hansı sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi sahәsindә beynәlxalq saziş vә
müqavilәlәrә aiddir?

kompleks şәkildә keyfiyyәtcә yeni effekt verәn, mәlum konstruksiyaların, üsulların yaxud maddәlәrin birlәşmәsi
olan ixtira
dünya üzrә әvvәllәr prototipi olmayan ixtira
müәssisәlәrdә xidmәti tapşırıqların yerinә yetirilmәsi ilә bağlı edilәn ixtira
hәr hansı digәr ixtiralar ilә hüquqi bağlı olmayan vә özüözlüyündә müstәqil tәtbiq edilә bilәn ixtira•
ixtiranın bütövlükdә vә ya onun ayrıayrı hissәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi olan, onsuz istifadә edilә bilmәyәn ixtira

perspektiv
xidmәti
әsas
kombinәedilmiş
pioner•

perspektiv
әsas
әlavә
xidmәti•
kombinәedilmiş

әsas
әlavә
perspektiv
xidmәti
kombinәedilmiş•

perspektiv
әsas
kombinәedilmiş
әlavә•
xidmәti

perspektiv
әlavә
kombinәedilmiş
әsas•
xidmәti

Patent kooperasiyası haqqında Müqavilә•
Akkreditlәşdirmә üzrә beynәlxalq forum
Standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında Saziş
Ticarәtdә texniki maneәlәr üzrә Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının Sazişi
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Azәrbaycan Respublikası sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi sahәsindә hansı
beynәlxalq saziş vә müqavilәnin iştirakçısıdır?

Sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi sahәsindә beynәlxalq saziş vә müqavilәni göstәrin

Azәrbaycan Respublikasının sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi sahәsindә tәrәfdar
çıxdığı beynәlxalq saziş vә müqavilәni göstәrin

Aşağıdakılardan hansı sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi sahәsindә beynәlxalq saziş vә
müqavilәlәrә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi
sahәsindә tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq saziş vә müqavilәlәrә aiddir?

Azәrbaycan Respublikasında patent müvәkkilinә şamil edilmәyәn tәlәbi göstәrin

Mәhsulların, keyfiyyәt sistemlәrinin, personalın sertifikatlaşdırılması üzrә orqanların akkreditlәşdirilmәsi
sahәsindә Avropa әmәkdaşlığı

Ticarәtdә texniki maneәlәr üzrә Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının Sazişi
Mәhsulların, keyfiyyәt sistemlәrinin, personalın sertifikatlaşdırılması üzrә orqanların akkreditlәşdirilmәsi
sahәsindә Avropa әmәkdaşlığı
Akkreditlәşdirmә üzrә beynәlxalq forum
Avrasiya patent Konvensiyası•
Standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında Saziş

Mәhsulların, keyfiyyәt sistemlәrinin, personalın sertifikatlaşdırılması üzrә orqanların akkreditlәşdirilmәsi
sahәsindә Avropa әmәkdaşlığı
Akkreditlәşdirmә üzrә beynәlxalq forum
Ticarәtdә texniki maneәlәr üzrә Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının Sazişi
Standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında Saziş
Nişanların beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişi•

Nişanların beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişinin Protokolu•
Ticarәtdә texniki maneәlәr üzrә Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının Sazişi
Standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında Saziş
Akkreditlәşdirmә üzrә beynәlxalq forum
Mәhsulların, keyfiyyәt sistemlәrinin, personalın sertifikatlaşdırılması üzrә orqanların akkreditlәşdirilmәsi
sahәsindә Avropa әmәkdaşlığı

Standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında Saziş
Patent prosedurası mәqsәdlәri üçün mikroorqanizmlәrin depozitlәşdirilmәsinin beynәlxalq tanınması haqqında
Budapeşt Müqavilәsi

•
Mәhsulların, keyfiyyәt sistemlәrinin, personalın sertifikatlaşdırılması üzrә orqanların akkreditlәşdirilmәsi
sahәsindә Avropa әmәkdaşlığı
Akkreditlәşdirmә üzrә beynәlxalq forum
Ticarәtdә texniki maneәlәr üzrә Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının Sazişi

Akkreditlәşdirmә üzrә beynәlxalq forum
Ticarәtdә texniki maneәlәr üzrә Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının Sazişi
Nişanların qeydiyyatı üçün әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq tәsnifatı haqqında Nitsa Sazişi•
Mәhsulların, keyfiyyәt sistemlәrinin, personalın sertifikatlaşdırılması üzrә orqanların akkreditlәşdirilmәsi
sahәsindә Avropa әmәkdaşlığı
Standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında Saziş

Azәrbaycan dilini bilmәk
hәyata keçirdiyi fәaliyyәtlә bağlı sәnaye nümunәsinin şәrikli müәllifi olmaq•
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olmaq
patent müvәkkillәrinin Dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınmaq
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә daimi yaşamaq
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Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında patent müvәkkilinә qoyulan tәlәb deyildir?

Azәrbaycan Respublikasında patent müvәkkilinә qoyulan tәlәbi göstәrin

Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında patent müvәkkilinә qoyulan tәlәbdir?

Sәnaye nümunәsi üçün Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә
Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn verilәn mühafizә sәnәdi necә adlanır?

Faydalı model üçün Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsi tәrәfindәn verilәn mühafizә sәnәdi necә adlanır?

İxtira üçün Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi
tәrәfindәn verilәn mühafizә sәnәdi necә adlanır?

Sәnaye nümunәsinә patent almaq üçün tәrtib edilmiş sәnәdlәr toplusu necә adlanır?

Azәrbaycan dilini bilmәk
hәyata keçirdiyi fәaliyyәtlә bağlı ixtiranın şәrikli müәllifi olmaq•
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olmaq
patent müvәkkillәrinin Dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınmaq
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә daimi yaşamaq

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin Apelyasiya
şurasının üzvü olmaq
ali tәhsilli olmaq•
hәyata keçirdiyi fәaliyyәtlә bağlı ixtiranın müәllifi olmaq
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә әn azı 2 il yaşamaq
hәyata keçirdiyi fәaliyyәtlә bağlı faydalı modelin şәrikli müәllifi olmaq

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin Apelyasiya
şurasının üzvü olmaq
Azәrbaycan dilini bilmәk•
hәyata keçirdiyi fәaliyyәtlә bağlı ixtiranın müәllifi olmaq
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә әn azı 2 il yaşamaq
hәyata keçirdiyi fәaliyyәtlә bağlı faydalı modelin şәrikli müәllifi olmaq

aktsәrәncam
patent•
rәhbәredici sәnәd
sәnaye şәkli
sifariş üzrә qәrar

sertifikat
patent•
akt
ekspert rәyi
ilkinlik sәnәdi

әmtәә nişanı
patent•
bilgilәr mәcmusu
lisenziya müqavilәsi
iddia sәnәdi

lisenziya müqavilәsi
iddia sәnәdi•
әrizәbәyanat
qoşma sәnәdlәr
sifariş
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Faydalı modelә patent almaq üçün tәrtib edilmiş sәnәdlәr toplusu necә adlanır?

İxtiraya patent almaq üçün tәrtib edilmiş sәnәdlәr toplusu necә adlanır?

Patentşünaslıqda әqli fәaliyyәtin nәticәsindә yaradılan bitki vә ya heyvan hüceyrәlәrinin kulturaları,
mikroorqanizmlәrin ştammı, maddә, qurğu necә adlanır?

Patentşünaslıqda funksionalkonstruktiv vәhdәtdә olan konstruktiv elementlәrdәn vә ya onların
mәcmusundan hazırlanmış mәmulat, mexanizm, tikili necә adlanır?

Aşağıdakılardan hansı patentşünaslıqda qeyrimüәyyәn dairәdә şәxslәrә qoyulan tәlәbdir?

Patentşünaslıqda qeyrimüәyyәn dairәdә şәxs:

Patentşünaslıqda qeyrimüәyyәn dairәdә şәxslәr dedikdә, kimlәr başa düşülür?

şәhadәtnamә
iddia sәnәdi•
müqavilә
vәsadәt
tәsvir

"patentsiz" lisenziya
iddia sәnәdi•
әrizә
referat
bilgilәr mәcmusu

üsul
mәhsul•
әmәk vasitәsi
ixtira
sәnaye nümunәsi

aqreqat
qurğu•
faydalı model
sәnaye modeli
sistem

ixtiraya iddia sәnәdinin tәrtib edilmәsinә aidiyyәti olmalıdır
tutduğu vәzifәsinә görә ixtira obyektinin sınağı ilә әlaqәsi olmamalıdır•
ixtira obyektinә aid sәnәdlәrin tәsdiqlәnmәsinә aidiyyәti olmalıdır
düzgün cavab yoxdur
ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizasına aidiyyәti olmalıdır

ixtiranın sınağına aidiyyәti olandır
düzgün cavab yoxdur
ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizasına aidiyyәti olandır
tutduğu vәzifәsinә görә ixtira obyektinin sәnәdlәrinin tәsdiqiylә әlaqәsi olmayandır•
ixtiraya iddia sәnәdinin tәrtib edilmәsinә aidiyyәti olandır

ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizasına aidiyyәti olanlar
tutduğu vәzifәsinә görә ixtira obyektinin işlәnmәsiylә әlaqәsi olmayanlar•
ixtira obyektinә aid sәnәdlәrin tәsdiqlәnmәsinә aidiyyәti olanlar
ixtiranın sınağına aidiyyәti olanlar
ixtiraya iddia sәnәdinin tәrtib edilmәsinә aidiyyәti olanlar
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Kimlәr qeyrimüәyyәn dairәdә şәxslәr hesab edilir?

Aşağıdakılardan hansı qeyrimüәyyәn dairәdә şәxslәrә aid edilir?

İxtira ilә bağlı aşağıdakılardan hansına aidiyyәti olanlar qeyrimüәyyәn dairәdә şәxslәr hesab olunur?

Patentşünaslıqda qeyrimüәyyәn dairәdә şәxslәr kimlәrdir?

Hansı patentşünaslıqda qeyrimüәyyәn dairәdә şәxslәr hesab olunur?

Mühafizә olunma qabiliyyәtli ixtiradan aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı üçün namәlumluq tәlәb edilir?

Mühafizә olunma qabiliyyәtli ixtiradan necә yenilik tәlәb olunur?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki hәllә paten verilәrkәn hәldәn diskret әlamәtlәrin ayrıayrılıqda
effektlәrindәn üstün ümumi effektin alınması faktını sübut etmir?

ixtiraya iddia sәnәdinin ekspertizasına aidiyyәti olanlar
ixtiranın sınağına aidiyyәti olanlar
ixtiranın yaradılmasına aidiyyәti olanlar
xidmәti mövqeyindәn asılı olmayaraq ixtiranın mahiyyәti mәlum olanlar•
ixtiraya iddia sәnәdinin tәrtib edilmәsinә aidiyyәti olanlar

xidmәti mövqeyindәn asılı olmayaraq ixtiranın mahiyyәti mәlum olanlar•
ixtiranın yaradılmasına aidiyyәti olanlar
ixtiraya iddia sәnәdinin rәsmilәşdirilmәsinә aidiyyәti olanlar
ixtiranın sınağına aidiyyәti olanlar
ixtiraya iddia sәnәdinin tәrtib edilmәsinә aidiyyәti olanlar

ixtiranın sınağına
iddia sәnәdinin tәrtib edilmәsinә
ixtira obyektinә aid sәnәdlәrin tәsdiqlәnmәsinә
iddia sәnәdinin ekspertizasına
düzgün cavab yoxdur•

ixtiranın sınağına aidiyyәti olanlar
ixtiranın yaradılmasına aidiyyәti olanlar
ixtira obyektinin işlәnmәsinә aidiyyәti olanlar
iddia sәnәdinin ekspertizasına aidiyyәti olanlar
düzgün cavab yoxdur•

iddia sәnәdinin rәsmilәşdirilmәsinә aidiyyәti olanlar
ixtiranın yaradılmasına aidiyyәti olanlar
ixtiranın sınağına aidiyyәti olanlar
düzgün cavab yoxdur•
iddia sәnәdinin tәrtib edilmәsinә aidiyyәti olanlar

müvafiq elm sahәsinin alimlәri
müәllif
müәllifin hәmkarı
qeyrimüәyyәn dairәdә şәxslәr•
müvafiq sahәnin mütәxәssislәri

konstruktiv
subyektiv
müvafiq elm sahәsi üçün
bәdiitәrtibatına görә
obyektiv•
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Texniki hәldәn diskret әlamәtlәrin ayrıayrılıqda effektlәrindәn üstün ümumi effektin alınmasını tәsdiq
edәn amil deyildir:

Hәldәn diskret әlamәtlәrin ayrıayrılıqda effektlәrindәn üstün ümumi effektin alınması nә ilә sübut
olunmur?

Hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğunluğunu tәsdiq edәn dәlillәrdәn biri onun diskret әlamәtlәrin ayrı
ayrılıqda effektlәrindәn üstün ümumi effekt vermәsidir. Bu, nә ilә sübut olunur?

Hәldәn diskret әlamәtlәrin ayrıayrılıqda effektlәrindәn üstün ümumi effektin alınması onun «mühüm
fәrqlәr» kriterinә uyğunluğunu tәsdiq edәn dәlillәrdәn biridir. Bunu necә sübut etmәk olar?

Hәldәn diskret әlamәtlәrin ayrıayrılıqda effektlәrindәn üstün ümumi effektin alınması onun «mühüm
fәrqlәr» kriterinә uyğunluğunu tәsdiq edәn dәlillәrdәn biridir. O, aşağıdakılardan hansı ilә sübut olunur?

İxtiraya tәlәbatın çoxdan yetişmәsi, lakin onun namәlum olaraq qalması hәllin «mühüm fәrqlәr»
kriterinә uyğunluğunu tәsdiq edәn dәlillәrdәn biridir. O, aşağıdakılardan hansı ilә sübut olunur?

düzgün cavab yoxdur
ayrıayrı әlamәtlәrdәn effektin cәmi ilә әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effektin müqayisә edilmәsi
әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effekt ilә ayrıayrı әlamәtlәrdәn alınan effektlәrin cәmi arasında fәrqin müsbәt
olması
mәlum әlamәtlәrin tәklif edilәn kombinasiyada indiyәdәk verilmәmәsi•
әlamәtlәr mәcmusunda ayrıayrı әlamәtlәrdә olmayan, keyfiyyәtcә yeni effektin olması

düzgün cavab yoxdur
ayrıayrı әlamәtlәrdәn effektin cәmi ilә әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effektin müqayisә edilmәsi
әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effekt ilә ayrıayrı әlamәtlәrdәn alınan effektlәrin cәmi arasında fәrqin müsbәt
olması
әlamәtlәr mәcmusunun bir hissәsinin yeni, bir hissәsinin mәlum әlamәtlәrdәn ibarәt olması•
әlamәtlәr mәcmusunda ayrıayrı әlamәtlәrdә olmayan, keyfiyyәtcә yeni effektin olması

әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effekt ilә ayrıayrı әlamәtlәrdәn alınan effektlәrin cәmi arasında fәrqin müsbәt
olması
ayrıayrı әlamәtlәrdәn effektin cәmi ilә әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effektin müqayisә edilmәsi
düzgün cavab yoxdur
әlamәtlәr mәcmusunda ayrıayrı әlamәtlәrdә olmayan, keyfiyyәtcә yeni effektin olması
әlamәtlәr mәcmusunun ancaq yeni әlamәtlәrdәn ibarәt olması•

mәntiqi mülahizәlәrlә effektin proqnozlaşdırılmasının qeyrimümkünlüyü
obyektin keyfiyyәtinin köklü şәkildә yaxşılaşması
mütәxәssislәrin mübahisәsinә sәbәb olma
әdәbiyyatlarda inkişaf istiqamәtlәri haqqında mәlumatların olmaması
әlamәtlәr mәcmusunda ayrıayrı әlamәtlәrdә olmayan, keyfiyyәtcә yeni effektin olması•

obyektin keyfiyyәtinin köklü şәkildә yaxşılaşması
mәntiqi mülahizәlәrlә effektin proqnozlaşdırılmasının qeyrimümkünlüyü
әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effekt ilә ayrıayrı әlamәtlәrdәn alınan effektlәrin cәmi arasında fәrqin müsbәt
olması

•
әdәbiyyatlarda inkişaf istiqamәtlәri haqqında mәlumatların olmaması
bu istiqamәtdәki mәsәlәnin qabaqkı müvәffәqiyyәtli hәllindәn xeyli vaxtın keçmәsi

bu istiqamәtdәki mәsәlәnin qabaqkı müvәffәqiyyәtli hәllindәn xeyli vaxtın keçmәsi
mәntiqi mülahizәlәrlә effektin proqnozlaşdırılmasının qeyrimümkünlüyü
ayrıayrı әlamәtlәrdәn effektin cәmi ilә әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effektin müqayisә edilmәsi•
әdәbiyyatlarda inkişaf istiqamәtlәri haqqında mәlumatların olmaması
obyektin keyfiyyәtinin köklü şәkildә yaxşılaşması

düzgün cavab yoxdur
әdәbiyyatlarda inkişaf istiqamәtlәri haqqında mәlumatların olmaması
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Bu istiqamәtdәki mәsәlәnin qabaqkı müvәffәqiyyәtli hәllindәn xeyli vaxtın keçmәsi vә mütәxәssislәrin
sonrakı irәlilәyişlәrin qeyrimümkünlüyünә әminliyi hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğunluğunu tәsdiq
edәn dәlillәrdәn biridir. O, aşağıdakılardan hansı ilә sübut olunur?

Hәllin texnikanın inkişafına tәkan vermәsi onun «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğunluğunu tәsdiq edәn
dәlillәrdәn biridir. O, aşağıdakılardan hansı ilә sübut olunur?

Texniki hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğunluğunu sübut edәni göstәrin

Aşağıdaılardan hansı texniki hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğunluğunu tәsdiq edәn dәlillәr
sisteminә aiddir?

Aşağıdaılardan hansı ixtiraçılıqda «adi layihәlәndirmә» adlandırılır?

İxtira kimi iddia oluna bilәn tәklifi göstәrin

Aşağıdakılardan hansı ixtira ola bilәr?

obyektin keyfiyyәtinin köklü şәkildә yaxşılaşması
mәntiqi mülahizәlәrlә effektin proqnozlaşdırılmasının qeyrimümkünlüyü
belә hәllә tәlәbat haqqında mәlumatlar, әdәbiyyatlarda vә tәcrübәdә hәllin olmaması•

mәntiqi mülahizәlәrlә effektin proqnozlaşdırılmasının qeyrimümkünlüyü
obyektin keyfiyyәtinin köklü şәkildә yaxşılaşması
düzgün cavab yoxdur
әdәbiyyatlarda inkişaf istiqamәtlәr haqqında mәlumatların olmaması
әvvәlki hәllin әhәmiyyәtini tәsdiq edәn istinadlar•

bu istiqamәtdәki mәsәlәnin qabaqkı müvәffәqiyyәtli hәllindәn xeyli vaxtın keçmәsi
mәntiqi mülahizәlәrlә effektin proqnozlaşdırılmasının qeyrimümkünlüyü
әdәbiyyatlarda inkişaf istiqamәtlәri haqqında mәlumatların olmaması
obyektin keyfiyyәtinin köklü şәkildә yaxşılaşması•
mütәxәssislәrin mübahisәsinә sәbәb olma

düzgün cavab yoxdur
hәll texnikanın tәdricәn tәkmillәşdirilmәsi mәrhәlәlәrindәn biridir
hәll elmin mövcud inkişaf istiqamәtinin davamıdır
effektin gözlәnilmәzliyi•
hәmin effektin әldә edilmәsinin mümkünlüyünün çoxsaylı mütәxәssislәr tәrәfindәn artıq tәsdiq edilmәsi

hәll elmin mövcud inkişaf istiqamәtinin davamıdır
effektin gözlәnilәn olması
ixtiranın edilmәsinә şәrait yenicә yetişmәsinә baxmayaraq, istehsalat tәcrübәsindә hәll namәlum olaraq qalır
hәmin effektin әldә edilmәsinin mümkünlüyünün çoxsaylı mütәxәssislәr tәrәfindәn artıq tәsdiq edilmәsi
hәll texnikanın inkişafına tәkan verir•

avtomatlaşdırma olmadan texniki hәll
sadә konstruksiyalı texniki hәll
hәlә ixtira kimi tanınmayan üsulun layihәlәndirilmәsi
hәlә ixtira kimi tanınmayan qurğunun layihәlәndirilmәsi
adi texniki fәaliyyәt•

plastik materialın fasilәsiz tökülmәsi üçün yeni texnologiya•
soyuducunun sәnaye modeli
düzgün cavab yoxdur
tikiş maşınının sәnaye modeli
cihazın metal korpusunun plastmasla әvәz edilmәsi

düzgün cavab yoxdur
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Patentin verilmәsi zamanı faydalı effektin qiymәtlәndirilmәsindә mәqsәd nәdir?

Hәllin ixtira kimi tanınması iddia olunarkәn onun faydalı effekti nә üçün qiymәtlәndirilir?

Patentşünaslıqda ixtiranın faydalı effekti kimi nә götürülә bilәr?

İxtira kimi qәbul olunan texniki hәldә faydalı effekt in olması faktını hansı tәsdiq edir?

Texniki hәllә patentin verilmәsi üçün ekspertiza aparılarkәn aşağıdakılardan hansı faydalı effekt kimi
qәbul oluna bilәr?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı texniki hәllin faydalı effekti olduğunu sübut edir?

İxtira kimi iddia olunan texniki hәllin ekspertizası zamanı verilәnlәrdәn hansı onun faydalı effekti hesab
edilә bilәr?

avtomobildә sükan çәnbәrinin millәrinin sayında edilәn dәyişiklik
döşәmә üçün dekorativ şәkilli taxta lövhәlәr
plastik materialın fasilәsiz tökülmәsi üçün yeni texnologiya•
cihazın metal korpusunun plastmasla әvәz edilmәsi

müәssisәnin digәr istehsalçılar arasında nüfuzunu artırmaq
daxili bazarı kefiyyәtsiz mәhsullardan qorumaq
görülәn işlәrin maya dәyәrini müәyyәnlәşdirmәk vә istehsalın sәmәrәliliyini tәyin etmәk
istehlakçıların sәriştәli mal seçiminә kömәk etmәk
insanın mәqsәdyönlü fәaliyyәtinin vәsait ehtiyatlarını genişlәndirәn tәkliflәri ixtira kimi tanımaq•

müәssisәnin digәr istehsalçılar arasında nüfuzunu artırmaq
görülәn işlәrin maya dәyәrini müәyyәnlәşdirmәk vә istehsalın sәmәrәliliyini tәyin etmәk
istehlakçıların sәriştәli mal seçiminә kömәk etmәk
aşkar şәkildә faydasız tәkliflәrin ixtira kimi tanınmasına yol vermәmәk•
daxili bazarı kefiyyәtsiz mәhsullardan qorumaq

istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
әmәk tutumunun yüksәlmәsi
maddәlәrin yuxarı temperaturlara davamlılığının yüksәlmәsi•
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi

istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
әmәk tutumunun yüksәlmәsi
maddәlәrin aşağı temperaturlara davamlılığının yüksәlmәsi•
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi

istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
әmәk tutumunun yüksәlmәsi
maddәlәrin qeyrinormal mühitlәrdә davamlılığının yüksәlmәsi•
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi

istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
әmәk tutumunun yüksәlmәsi
kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin mәhsuldarlığının artması•
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi

әmәk tutumunun yüksәlmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
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İxtiranın faydalı effektini göstәrin.

Texniki hәllә patentin verilmәsi üçün onun faydalı effekti olmalıdır. Aşağıdakılardan hansı bu zaman
әsas götürülә bilәr?

İxtiranın faydalı effekti hansı ola bilәr?

Patentşünaslıqda faydalı effekti göstәrin

Aşağıdakılardan hansı ixtira kimi iddia edilәn texniki hәldә faydalı effekt in olmasını sübut edir?

İxtira kimi qәbul olunan texniki hәldә aşağıdakılardan hansı faydalı effekt hesab edilә bilәr?

Texniki hәlә patent almaq üçün iddia edilәrkәn aşağıdakılardan hansı faydalı effekt hesab edilә bilәr?

istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi
xәstәliklәrlә mübarizәnin asanlaşması•

әmәk tutumunun yüksәlmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi
xәstәliklәrin qarşısının alınması•

әmәk tutumunun yüksәlmәsi
istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi
tәhlükәsizlik texnikası vәziyyәtinin yaxşılaşması•
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi

istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
әmәk tutumunun yüksәlmәsi
әmәk şәraitinin yaxşılaşması•

material sәrfinin artımı
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
әmәk tutumunun yüksәlmәsi
istehsal prosesinin sadәlәşmәsi•
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi

әmәk tutumunun yüksәlmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi
mәhsulun ucuzlaşması•

istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
әmәk tutumunun yüksәlmәsi
keyfiyyәtin yaxşılaşması•
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi

istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
әmәk tutumunun yüksәlmәsi
istehsal hәcminin artımı•
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İxtiranın faydalı effektini göstәrin

Texniki hәldә aşağıdakılardan hansı faydalı effekt hesab edilә bilәr?

Texniki hәllin faydalı effekti hansındadır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ixtira zamanı hәldәn alınan ümumi effektin diskret әlamәtlәrin ayrı
ayrılıqda effektlәrindәn üstün olmasını sübut etmir?

İxtira zamanı hәldәn alınan ümumi effektin diskret әlamәtlәrin ayrıayrılıqda effektlәrindәn üstün olması
aşağıdakılardan hansı ilә sübut olunmur?

Qәti qәrarlaşmış mütәxәssis rәylәrinә baxmayaraq hәllә nail olmaq hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә
uyğunluğunu tәsdiq edәn dәlil kimi nә ilә sübut edilir?

Hәllin elmin, texnikanın inkişafında yeni istiqamәtlәr açması aşağıdakılardan hansı ilә sübut olunur?

qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi

әmәk tutumunun yüksәlmәsi
materiallara qәnaәt•
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsi
istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi

düzgün cavab yoxdur
maşınların faydalı iş әmsalının artımı•
әmәk mәhsuldarlığının stabilliyi
әmәk tutumunun yüksәlmәsi
istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi

düzgün cavab yoxdur
әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsindә•
qurğularda müsbәt faydalı iş әmsalının tәmin edilmәsindә
әmәk tutumunun yüksәlmәsindә
istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsindә

effektin gözlәnilmәzliyi•
ayrıayrı әlamәtlәrdәn effektin cәmi ilә әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effektin müqayisә edilmәsi
düzgün cavab yoxdur
әlamәtlәr mәcmusunda ayrıayrı әlamәtlәrdә olmayan, keyfiyyәtcә yeni effektin olması
әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effekt ilә ayrıayrı әlamәtlәrdәn alınan effektlәrin cәmi arasında fәrqin müsbәt
olması

düzgün cavab yoxdur
ayrıayrı әlamәtlәrdәn effektin cәmi ilә әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effektin arasında fәrqin müsbәt olması•
әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effekt ilә ayrıayrı әlamәtlәrdәn alınan effektlәrin cәmi arasında fәrqin müsbәt
olması
ayrıayrı әlamәtlәrdәn effektin cәmi ilә әlamәtlәrin mәcmusundan alınan effektin müqayisә edilmәsi
әlamәtlәr mәcmusunda ayrıayrı әlamәtlәrdә olmayan, keyfiyyәtcә yeni effektin olması

düzgün cavab yoxdur
nüfuzlu mütәxәssislәrdәn hәmin istiqamәtdә görülәn işlәrdә effekt әldә etmәyin mümkünlüyünü inkar edәn
iqtibaslar (sitatlar) gәtirilmәklә

•
mәntiqi mülahizәlәrlә effektin proqnozlaşdırılmasının qeyrimümkünlüyü
obyektin keyfiyyәtinin köklü şәkildә yaxşılaşması
әdәbiyyatlarda inkişaf istiqamәtlәri haqqında mәlumatların olmaması

bu istiqamәtdәki mәsәlәnin qabaqkı müvәffәqiyyәtli hәllindәn xeyli vaxtın keçmәsi
әdәbiyyatlarda vә praktikada hәmin istiqamәtlәr haqqında mәlumatların olmaması•
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Hәldә effektin gözlәnilmәzliyi aşağıdakılardan hansı ilә sübut olunur?

Aşağıdakılardan hansı şәrt ödәndikdә texniki hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğunluğu qәbul edilir?

Texniki hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğunluğunu tәsdiq edәni göstәrin

Aşağıdakılardan hansı ödәndikdә texniki hәll «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğun hesab edilir?

Texniki hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğun olduğunu hansı göstәrir?

Texniki hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğunluğunu tәsdiq edәni göstәrin

Aşağıdakılardan hansı texniki hәllin «mühüm fәrqlәr» kriterinә uyğun olduğunu tәsdiq edir?

•
mәntiqi mülahizәlәrlә effektin proqnozlaşdırılmasının qeyrimümkünlüyü
obyektin keyfiyyәtinin köklü şәkildә yaxşılaşması
mütәxәssislәrin mübahisәsinә sәbәb olma

bu istiqamәtdәki mәsәlәnin qabaqkı müvәffәqiyyәtli hәllindәn xeyli vaxtın keçmәsi
mәntiqi mülahizәlәr vә ya mәlum düsturlarla hesablamalar әsasında effektin proqnozlaşdırılmasının qeyri
mümkünlüyü

•
әdәbiyyatlarda inkişaf istiqamәtlәri haqqında mәlumatların olmaması
obyektin keyfiyyәtinin köklü şәkildә yaxşılaşması
mütәxәssislәrin mübahisәsinә sәbәb olma

düzgün cavab yoxdur
diskret әlamәtlәrin ayrıayrılıqda effektlәrindәn üstün ümumi effektin alınması•
hәllin elmin mövcud inkişaf istiqamәtinin davam olması
effektin gözlәnilәn olması
hәmin effektin әldә edilmәsinin mümkünlüyünün çoxsaylı mütәxәssislәr tәrәfindәn artıq tәsdiq edilmәsi

düzgün cavab yoxdur
hәll tamamilә fәrqli bir sahәdә mәlum olan mütәrәqqi texnikanın baxılan sahәdә tәtbiqinә şәrait yaradır•
hәll elmin mövcud inkişaf istiqamәtinin davamıdır
effektin gözlәnilәn olması
hәmin effektin әldә edilmәsinin mümkünlüyünün çoxsaylı mütәxәssislәr tәrәfindәn artıq tәsdiq edilmәsi

düzgün cavab yoxdur
ixtiraya tәlәbat yetişmişdir, lakin hәll namәlum olaraq qalır•
hәll elmin mövcud inkişaf istiqamәtinin davamıdır
effektin gözlәnilәn olması
hәmin effektin әldә edilmәsinin mümkünlüyünün çoxsaylı mütәxәssislәr tәrәfindәn artıq tәsdiq edilmәsi

düzgün cavab yoxdur
bu istiqamәtdәki mәsәlәnin qabaqkı müvәffәqiyyәtli hәllindәn xeyli vaxtın keçmәsi vә mütәxәssislәrin sonrakı
irәlilәyişlәrin qeyrimümkünlüyünә әminliyi

•
hәll elmin mövcud inkişaf istiqamәtinin davamıdır
effektin gözlәnilәn olması
hәmin effektin әldә edilmәsinin mümkünlüyünün çoxsaylı mütәxәssislәr tәrәfindәn artıq tәsdiq edilmәsi

düzgün cavab yoxdur
qәti qәrarlaşmış mütәxәssis rәylәrinә baxmayaraq hәllә nail olmaq•
effektin gözlәnilәn olması
hәll texnikanın inkişafına tәkan vermir
hәll texnikanın mövcud inkişaf istiqamәtinin davamıdır

ixtiranın edilmәsinә şәrait yenicә yetişmәsinә baxmayaraq, istehsalat tәcrübәsindә hәll namәlum olaraq qalır
hәll elmin, texnikanın inkişafında yeni istiqamәtlәr açır•
effektin gözlәnilәn olması
hәll texnikanın inkişafına tәkan vermir
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Sәnaye nümunәsinin növü kimi qәbul edilәni göstәrin?

Aşağıdakılardan hansı erqonomik göstәriciyә aid deyildir?

Sәnaye nümunәsi üçün mühüm әlamәti göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı sәnaye nümunәsinin mühüm әlamәtlәrinә aiddir?

Sәnaye nümunәsinin yeniliyi qiymәtlәndirilәrkәn vizual qәbul edilәn informasiya mәnbәlәrindә
saxlanılan mәlumatın hamıya müәssәr olmuş bilgilәrә aid edilmәsinin tarixi necә tәyin edilir?

Kompozisiyanın bütövlüyü mәmulatın hansı keyfiyyәt göstәricisinә aiddir?

Bәdii ifadәlilik mәmulatın hansı keyfiyyәt göstәricisinә aiddir?

hәmin effektin әldә edilmәsinin mümkünlüyünün çoxsaylı mütәxәssislәr tәrәfindәn artıq tәsdiq edilmәsi

әsas model
sәnaye modeli•
işçi model
xidmәti model
pioner model

gigiyenik
orqanoleptik•
fizioloji
psixoloji
antropometrik

faydalı effekt
әsas kompozisiya elementlәri•
yenilik
iqtisadi sәmәrәlilik
orjinallıq

faydalı effekt
forma•
yenilik
iqtisadi sәmәrәlilik
orjinallıq

dәrc olunma tarixi ilә
müşahidә edilmәsinin sәnәdlә tәsdiqlәnәn tarixi ilә•
qeydiyyat tarixi ilә
kitabxanaya daxil olduğu tarix ilә
çapa hazırlanma tarixi ilә

tәhlükәsizlik
estetik•
etibarlılıq
erqonomik
patenthüquq

tәhlükәsizlik
estetik•
etibarlılıq
erqonomik
patenthüquq
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Formanın rasionallığı mәmulatın hansı keyfiyyәt göstәricisinә aiddir?

Sәnaye nümunәsindә estetik göstәrici nәyi ifadә edir?

Estetik göstәricilәrә hansı aiddir?

Estetik göstәricilәr mәmulatda nәyi xarakterizә edir?

Kombinәedilmiş sәnaye nümunәsi necә yaradılır?

Tәsnifat әlamәtindәn asılı olaraq sәnaye nümunәlәri növlәrә bılünür. Aşağıdakılardan hansı sәnaye
nümunәsinin növüdür?

Tәsnifat әlamәtindәn asılı olaraq sәnaye nümunәlәri növlәrә bölünür. Belә növlәrdәn olmayanı göstәrin.

Sәnaye nümunәsinin növü olmayanı göstәrin.

tәhlükәsizlik
estetik•
etibarlılıq
erqonomik
patenthüquq

mәmulatın formasının istifadә zamanı tәhlükәsizliyini
bәdii ifadәliliyi•
formanın standartlara uyğunluğunu
mәmulatın konstruksiyasının insanın güc imkanlarına uyğunluğunu
mәmulatın uzunömürlülüyünü

mәmulatın formasının istifadә zamanı tәhlükәsizliyi
kompozisiyanın bütövlüyü•
mәmulatın әsas funksiyaları yerinә yetirmәyә yararlılığı
mәmulatın konstruksiyasının insanın güc imkanlarına uyğunluğu
mәmulatın uzunömürlülüyü

mәmulatın formasının istifadә zamanı tәhlükәsizliyini
formanın rasionallığını•
mәmulatın әsas funksiyaları yerinә yetirmәyә yararlılığını
mәmulatın konstruksiyasının insanın güc imkanlarına uyğunluğunu
mәmulatın uzunömürlülüyünü

düzgün cavab yoxdur
sәnaye modeli vә sәnaye şәklinin birlәşmәsindәn•
sәnaye modeli vә hәcmli sәnaye nümunәsinin birlәşmәsindәn
birәşyalı vә çoxәşyalı sәnaye nümunәlәrinin birlәşmәsindәn
sәnaye şәkli vә müstәvi sәnaye nümunәsinin birlәşmәsindәn

xidmәti
kombinәedilmiş•
perspektiv
xәtti
işçi

çoxәşyalı sәnaye nümunәsi
işçi sәnaye nümunәsi•
sәnaye şәkli
sәnaye modeli
birәşyalı sәnaye nümunәsi
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Aşağıdakılardan hansı sәnaye nümunәsinin növünә aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı sәnaye nümunәsinin növü deyildir?

Hansı sәnaye nümunәsinin növünüdür?

Sәnaye nümunәsinin növünü göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı sәnaye nümunәsinin növüdür?

Sәnaye nümunәsindә mәmulatın bәdiikompozisiya hәllinin tamlığı dedikdә nә başa düşülür?

Sәnaye nümunәsindә bәdiikonstruktiv hәllin mәmulatın mühәndistexniki mahiyyәtinә uyğunluğu
dedikdә nә başa düşülür?

çoxәşyalı sәnaye nümunәsi
xidmәti sәnaye nümunәsi•
sәnaye şәkli
sәnaye modeli
birәşyalı sәnaye nümunәsi

çoxәşyalı sәnaye nümunәsi
ekvivalent sәnaye nümunәsi•
sәnaye şәkli
sәnaye modeli
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
perspektiv sәnaye nümunәsi•
sәnaye şәkli
sәnaye modeli
birәşyalı sәnaye nümunәsi

xidmәti
çoxәşyalı•
perspektiv
xәtti
işçi

xidmәti
birәşyalı•
perspektiv
düzgün cavab yoxdur
işçi

perspektiv şәkil
sәnaye şәkli•
işçi şәkil
xidmәti şәkil
düzgün cavab yoxdur

bәdiikonstruktiv hәll obyektdәn istifadәni çәtinlәşdirmәmәlidir
mәmulatın quruluşu müәyyәnlәşdirilәrkәn onun texniki mәqsәdәuyğunluğu ilә bәrabәr bәdiikompozisiya
qanunauyğunluğu da nәzәrә alınmalıdır

•
mәmulatın texniki sәviyyәsini, mühәndis hәllinin mütәrәqqiliyini ifadә etmәlidir
düzgün cavab yoxdur
mәmulatın xarici görünüşü, rәngi onun tәyinatını ifadә etmәlidir

bәdiikonstruktiv hәll obyektdәn istifadәni çәtinlәşdirmәmәli, әksinә әlverişli etmәlidir

•
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Sәnaye nümunәsindә bәdiikonstruktiv hәllin mәmulatın tәyinatına uyğunluğu dedikdә nә başa düşülür?

Sәnaye nümunәsindә bәdiikonstruktiv hәllin erqonomik tәlәblәrә uyğunluğu dedikdә nә başa düşülür?

Sәnaye nümunәsinin mühüm әlamәtlәrinә aid olanı göstәrin.

Eyni tәyinatlı mәmulatlardan seçilәn vә xarici görünüş etibarı ilә sәnaye nümunәsinә әn yaxını hansıdır?

Sәnaye nümunәlәri sәciyyәlәndirilәrkәn eyni tәyinatlı mәmulatlardan seçilәn vә xarici görünüş etibarı
ilә ona әn yaxın mәmulat necә adlandırılır?

Aşağıdakılardan hansı sәnaye nümunәsi üçün prototipdir?

Sәnaye nümunәsinin yeniliyi qiymәtlәndirilәrkәn әlyazma hüququnda çap edilmiş dissertasiya
materiallarında saxlanılan mәlumatın hamıya müәssәr olmuş bilgilәrә aid edilmәsinin tarixi necә tәyin edilir?

iddia olunan hәll mәmulatın texniki sәviyyәsini, mühәndis hәllinin mütәrәqqiliyini ifadә etmәlidir•
düzgün cavab yoxdur
mәmulatın quruluşu müәyyәnlәşdirilәrkәn onun bәdiikompozisiya qanunauyğunluğu da nәzәrә alınmalıdır
mәmulatın hissәlәri onun tәyinatını vә xarakterini ifadә etmәlidir

düzgün cavab yoxdur
mәmulatın forması, xarici görünüşü, hissәlәri, rәngi onun tәyinatını vә xarakterini ifadә etmәlidir•
iddia olunan hәll mühәndis hәllinin mütәrәqqiliyini ifadә etmәlidir
bәdiikonstruktiv hәll obyektdәn istifadәni çәtinlәşdirmәmәlidir
mәmulatın quruluşu müәyyәnlәşdirilәrkәn onun bәdiikompozisiya qanunauyğunluğu da nәzәrә alınmalıdır

mәmulatın forması onun tәyinatını ifadә etmәlidir
iddia olunan hәll mәmulatın texniki sәviyyәsini ifadә etmәlidir
bәdiikonstruktiv hәll obyektdәn istifadәni çәtinlәşdirmәmәli, әksinә әlverişli etmәlidir•
mәmulatın quruluşu müәyyәnlәşdirilәrkәn onun texniki mәqsәdәuyğunluğu ilә bәrabәr bәdiikompozisiya
qanunauyğunluğu da nәzәrә alınmalıdır
düzgün cavab yoxdur

yenilik
iqtisadi sәmәrәlilik
orjinallıq
әsas kompozisiya elementlәrinin qarşılıqlı yerlәşmәsi•
faydalı effekt

ikinci dәrәcәli sәnaye nümunәsi
prototip•
oxşar nümunә
real sәnaye nümunәsi
ekvivalent

ikinci dәrәcәli
real
real kompleks
prototip•
pioner

kompleks şәkildә keyfiyyәtcә yeni effekt verәn, mәlum konstruksiyaların, üsulların yaxud maddәlәrin birlәşmәsi
olan mәmulat
eyni tәyinatlı mәmulatlardan seçilәn vә xarici görünüş etibarı ilә ona әn yaxın mәmulat•
hәr hansı digәr mәmulat ilә hüquqi bağlı olmayan vә özüözlüyündә müstәqil tәtbiq edilә bilәn sәnaye nümunәsi
dünya üzrә әvvәllәr ekvivalenti olmayan mәmulat
uzun müddәtli tәlәbatın doğurduğu, lakin heç kimin tәklif edә bilmәdiyi mәmulat

dәrc olunma tarixi ilә



366

367

368

369

370

371

Sәnaye nümunәsinin yeniliyi qiymәtlәndirilәrkәn normativtexniki sәnәdlәrdә saxlanılan mәlumatın
hamıya müәssәr olmuş bilgilәrә aid edilmәsinin tarixi necә tәyin edilir?

Sәnaye nümunәsinin yeniliyi qiymәtlәndirilәrkәn Azәrbaycan Respublikasının çap nәşrlәrindә
saxlanılan mәlumatın hamıya müәssәr olmuş bilgilәrә aid edilmәsinin tarixi necә tәyin edilir?

Aşağıdakılardan hansı sәnaye nümunәsinin yeniliyi tәyin edilәrkәn mövcud bilgilәr mәcmusuna aid
edilir?

Sәnaye nümunәsinin yeniliyi tәyin edilәrkәn mövcud bilgilәr mәcmusuna daxil edilәni göstәrin.

Hansı halda sәnaye nümunәsi yeni sayılır?

Lisenziat mәcburi lisenziyanın verildiyi tarixdәn etibarәn hansı müddәt әrzindә istifadә etmәdikdә,
patent sahibi qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada lisenziyanın lәğv edilmәsi barәdә mәhkәmәyә
müraciәt edә bilәr?

çapa hazırlanma tarixi ilә
müşahidә edilmәsinin sәnәdlә tәsdiqlәnәn tarixi ilә
düzgün cavab yoxdur
kitabxanaya daxil olduğu tarix ilә•

dәrc olunma tarixi ilә
çapa hazırlanma tarixi ilә
müşahidә edilmәsinin sәnәdlә tәsdiqlәnәn tarixi ilә
düzgün cavab yoxdur
qeydiyyat tarixi ilә•

düzgün cavab yoxdur
dәrc olunma tarixi ilә
qeydiyyat tarixi ilә
çapa hazırlanma tarixi ilә•
kitabxanaya daxil olduğu tarix ilә

düzgün cavab yoxdur
iddia edilәn sәnaye nümunәsinin sәnayedә istifadә edilә bilmәsi haqqında bilgilәr
iddia edilәn sәnaye nümunәsinә aidiyyәti olan vә әmtәә nişanı kimi Azәrbaycan Respublikasında hüquqi
mühafizәsi olan obyektlәr

•
iddia edilәn sәnaye nümunәsinin mahiyyәtinә dair müәllif, iddiaçı vә onlardan hәmin mәlumatı birbaşa vә ya
dolayı yolla almış hәr hansı şәxs tәrәfindәn açıqlanan bilgilәr
informasiya axtarışı vә ekspertizanın keçirilmәsinә aid mәlumatlar

düzgün cavab yoxdur
iddia edilәn sәnaye nümunәsinin mahiyyәtinә dair müәllif, iddiaçı vә onlardan hәmin mәlumatı birbaşa vә ya
dolayı yolla almış hәr hansı şәxs tәrәfindәn açıqlanan bilgilәr
informasiya axtarışı vә ekspertizanın keçirilmәsinә aid mәlumatlar
iddia edilәn sәnaye nümunәsinin sәnayedә istifadә edilә bilmәsi haqqında bilgilәr
iddia edilәn sәnaye nümunәsinin ilkinliyi tarixinә qәdәr eyni tәyinatlı obyektlәr vә onların Azәrbaycan
Respublikasında tәtbiqi barәdә hamı üçün müәssәr olan mәlumatlar

•

mәmulatın erqonomik xüsusiyyәtlәrini tәyin edәn analoji hәllәrdәn fәrqlәnsin
mәmulatın estetik xüsusiyyәtlәrini tәyin edәn analoji hәllәrdәn fәrqlәnsin
sәnaye nümunәsinin ilkinlik tarixinә qәdәr mövcud bilgilәrdәn mәlum olmasın
düzgün cavab yoxdur
mәmulatın estetik vә erqonomik xüsusiyyәtlәrini tәyin edәn analoji hәllәrdәn fәrqlәnsin, sәnaye nümunәsinin
ilkinlik tarixinә qәdәr mövcud bilgilәrdәn mәlum olmasın

•

3 il
3 ay
2 il•
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Mәcburi lisenziya necә xarakter daşıyır?

Patent sahibi vә ya onun varisi patentin verildiyi tarixdәn etibarәn hansı müddәtdә sәnaye mülkiyyәti
obyektindәn üzrsüz sәbәbә görә istifadәni dayandırdıqda vә bu müddәt qurtardıqdan sonra lisenziya
vermәkdәn imtina etdikdә fiziki şәxslәr ondan istifadә üçün mәcburi lisenziya verilmәsi barәdә mәhkәmәyә
iddia ilә müraciәt edә bilәrlәr?

Patent sahibi vә ya onun varisi patentin verildiyi tarixdәn etibarәn hansı müddәtdә sәnaye mülkiyyәti
obyektindәn üzrsüz sәbәbә görә istifadә etmәdikdә fiziki şәxslәr sәnaye mülkiyyәti obyektindәn istifadә
üçün mәcburi lisenziya verilmәsi barәdә mәhkәmәyә iddia ilә müraciәt edә bilәrlәr?

Lisenziya lisenziata sәnaye mülkiyyәti obyektindәn lisenziya müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş hәcmdә
müstәsna istifadә hüququ verirsә, bu lisenziya necә adlanır?

Lisenziar sәnaye mülkiyyәti obyektindәn istifadә hüququnu müqavilә әsasında lisenziata vermәklә
patentlә tәsdiq edilәn bütün hüquqları, o cümlәdәn üçüncü şәxslәrә lisenziya vermәk hüququnu özündә
saxlayırsa, bu lisenziya necә adlanır?

Aşağıdakılardan hansı patentşünaslıqda lisenziyanın növü deyildir?

6 ay
1 il

daimi
mürәkkәb
«patentsiz»
qeyrimüstәsna•
müstәsna

1 ildәn artıq
6 aydan artıq
3 aydan artıq
3 ildәn artıq•
2 ildәn artıq

2 il
3 ay
6 ay
3 il•
1 il

mürәkkәb
mәcburi
sadә
müstәsna•
düzgün cavab yoxdur

mürәkkәb
düzgün cavab yoxdur
mәcburi
müstәsna
qeyrimüstәsna•

müstәsna
mürәkkәb•
mәcburi
sadә
qeyrimüstәsna
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Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda lisenziyanı satana patentin mühafizәsindә, lazım gәldikdә onun
hüqüqlarının mәhkәmәdә müdafiәsinә kömәk etmәk aşağıdakılardan hansının vәzifәsidir?

Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda lisenziyada nәzәrdә tutulan mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinә zәmanәt
aşağıdakılardan hansının vәzifәsidir?

Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda istehsalı nәzәrdә tutulan gәliri tәmin edәn sәviyyәyә çatdırmaq
aşağıdakılardan hansının vәzifәsidir?

Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda lisenziya әsasında istehsala şәrtlәşәn müddәtdә başlamaq
aşağıdakılardan hansının vәzifәsidir?

Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda alınan texniki sәnәdlәrә vә texnoloji tövsiyәlәrә әmәl etmәk
aşağıdakılardan hansının vәzifәsidir?

Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda lisenziyaya görә ödәmәlәri razılaşdırılmış müddәtlәrdә etmәk
aşağıdakılardan hansının vәzifәsidir?

Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda lisenziya obyektlәrinin inkişaf etdirilmәsinә yönәldilmiş növbәti
ixtiraların patent mühafizәsi üçün tәdbirlәr görmәk aşağıdakılardan hansının vәzifәsidir?

düzgün cavab yoxdur
lisenziarın
patent müvәkkilinin
lisenziatın•
hәr birinin

düzgün cavab yoxdur
hәr birinin
lisenziarın
patent müvәkkilinin
lisenziatın•

düzgün cavab yoxdur
lisenziarın
patent müvәkkilinin
lisenziatın•
hәr birinin

düzgün cavab yoxdur
lisenziarın
patent müvәkkilinin
lisenziatın•
hәr birinin

hәr birinin
patent müvәkkilinin
lisenziarın
lisenziatın•
düzgün cavab yoxdur

lisenziatın•
hәr birinin
lisenziarın
düzgün cavab yoxdur
patent müvәkkilinin

lisenziarın•
lisenziatın
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Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda lisenziya obyektinin patent tәmizliyinә zәmanәt vermәk
aşağıdakılardan hansının vәzifәsidir?

Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsinә kömәk etmәk aşağıdakılardan
hansının vәzifәsidir?

Lisenziya müqavilәsi bağlandıqda lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsi üçün lazım olan bütün texniki
sәnәdlәr komplektini şәrtlәşmiş vaxtda tәqdim etmәk aşağıdakılardan hansının vәzifәsidir?

Aşağıdakılardan hansını lisenziya müqavilәsi bağlanarkәn lisenziat öhdәsinә götürür?

Lisenziat nә etmәlidir?

Lisenziatın vәzifәsini göstәrin.

hәr birinin
düzgün cavab yoxdur
patent müvәkkilinin

düzgün cavab yoxdur
patent müvәkkilinin
lisenziatın
lisenziarın•
hәr birinin

düzgün cavab yoxdur
hәr birinin
lisenziarın•
patent müvәkkilinin
lisenziatın

hәr birinin
düzgün cavab yoxdur
lisenziatın
patent müvәkkilinin
lisenziarın•

lisenziya obyektlәrinin inkişaf etdirilmәsinә yönәldilmiş növbәti ixtiraların patent mühafizәsi üçün tәdbirlәr
görmәk
lisenziyanı satana patentin mühafizәsindә, lazım gәldikdә onun hüqüqlarının mәhkәmәdә müdafiәsindә kömәk
etmәk

•
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsinә kömәk etmәk
lisenziya obyektinin patent tәmizliyinә zәmanәt vermәk
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsi üçün lazım olan bütün texniki sәnәdlәr komplektini şәrtlәşmiş vaxtda
tәqdim etmәk

lisenziya obyektlәrinin inkişaf etdirilmәsinә yönәldilmiş növbәti ixtiraların patent mühafizәsi üçün tәdbirlәr
görmәlidir
lisenziya obyektinin patent tәmizliyinә zәmanәt vermәlidir
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsi üçün lazım olan bütün texniki sәnәdlәr komplektini şәrtlәşmiş vaxtda
tәqdim etmәlidir
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsinә kömәk etmәlidir
lisenziyada nәzәrdә tutulan mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinә zәmanәt vermәlidir•

lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsinә kömәk etmәk
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsi üçün lazım olan bütün texniki sәnәdlәr komplektini şәrtlәşmiş vaxtda
tәqdim etmәk
lisenziya obyektlәrinin inkişaf etdirilmәsinә yönәldilmiş növbәti ixtiraların patent mühafizәsi üçün tәdbirlәr
görmәk
lisenziya obyektinin patent tәmizliyinә zәmanәt vermәk
istehsalı elә sәviyyәyә çatdırmaq ki, nәzәrdә tutulan gәlir tәmin edilsin•
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Lisenziat hansı funksiyanı yerinә yetirir?

Lisenziata aid olanı göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı lisenziatın vәzifәsidir?

Lisenziara aid olanı göstәrin.

Lisenziar hansı funksiyanı yerinә yetirir?

Lisenziarın vәzifәsini göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı lisenziarın vәzifәsidir?

•

lisenziya obyektinin patent tәmizliyinә zәmanәt vermәk
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsinә kömәk etmәk
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsi üçün lazım olan bütün texniki sәnәdlәr komplektini şәrtlәşmiş vaxtda
tәqdim etmәk
lisenziya әsasında istehsala şәrtlәşәn müddәtdә başlamaq•
lisenziya obyektlәrinin inkişaf etdirilmәsinә yönәldilmiş növbәti ixtiraların patent mühafizәsi üçün tәdbirlәr
görmәk

lisenziya obyektlәrinin inkişaf etdirilmәsinә yönәldilmiş növbәti ixtiraların patent mühafizәsi üçün tәdbirlәr
görmәk
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsinә kömәk etmәk
alınan texniki sәnәdlәrә vә texnoloji tövsiyәlәrә әmәl etmәk•
lisenziya obyektinin patent tәmizliyinә zәmanәt vermәk
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsi üçün lazım olan bütün texniki sәnәdlәr komplektini şәrtlәşmiş vaxtda
tәqdim etmәk

lisenziya obyektinin patent tәmizliyinә zәmanәt vermәk
lisenziya obyektinin patent tәmizliyinә zәmanәt vermәk
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsi üçün lazım olan bütün texniki sәnәdlәr komplektini şәrtlәşmiş vaxtda
tәqdim etmәk
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsinә kömәk etmәk
lisenziyaya görә ödәmәlәri razılaşdırılmış müddәtlәrdә etmәk•

alınan texniki sәnәdlәrә vә texnoloji tövsiyәlәrә әmәl etmәk
lisenziyaya görә ödәmәlәri razılaşdırılmış müddәtlәrdә etmәk
lisenziya әsasında istehsala şәrtlәşәn müddәtdә başlamaq
lisenziyada nәzәrdә tutulan mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinә zәmanәt
lisenziya obyektlәrinin inkişaf etdirilmәsinә yönәldilmiş növbәti ixtiraların patent mühafizәsi üçün tәdbirlәr
görmәk

•

lisenziyada nәzәrdә tutulan mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinә zәmanәt
lisenziyaya görә ödәmәlәri razılaşdırılmış müddәtlәrdә etmәk
alınan texniki sәnәdlәrә vә texnoloji tövsiyәlәrә әmәl etmәk
lisenziya obyektinin patent tәmizliyinә zәmanәt vermәk•
lisenziya әsasında istehsala şәrtlәşәn müddәtdә başlamaq

lisenziyada nәzәrdә tutulan mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinә zәmanәt
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsinә kömәk etmәk•
alınan texniki sәnәdlәrә vә texnoloji tövsiyәlәrә әmәl etmәk
lisenziyaya görә ödәmәlәri razılaşdırılmış müddәtlәrdә etmәk
lisenziya әsasında istehsala şәrtlәşәn müddәtdә başlamaq

lisenziyada nәzәrdә tutulan mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinә zәmanәt
lisenziya obyektinin mәnimsәnilmәsi üçün lazım olan bütün texniki sәnәdlәr komplektini şәrtlәşmiş vaxtda
tәqdim etmәk

•
alınan texniki sәnәdlәrә vә texnoloji tövsiyәlәrә әmәl etmәk
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Lisenziyanı alan necә adlanır?

Lisenziyanı satan necә adlanır?

Lisenziya müqavilәsindә patentin predmetindәn istifadә hüququnun müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş
hәcmdә verildiyi hüquqi vә ya fiziki şәxsә necә adlanır?

Lisenziya müqavilәsindә patentin predmetindәn istifadә hüququnu müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş
hәcmdә başqa hüquqi vә ya fiziki şәxsә verәn necә adlanır?

Lisenziya müqavilәsindә patent sahibi hansıdır?

Lisenziya müqavilәsindә digәr tәrәfә lisenziya obyektindәn istifadә hüququnu tәklif edәn necә adlanır?

Aşağıdakılardan hansı lisenziya müqavilәsindәki tәrәflәrdәn biridir?

lisenziyaya görә ödәmәlәri razılaşdırılmış müddәtlәrdә etmәk
lisenziya әsasında istehsala şәrtlәşәn müddәtdә başlamaq

müvәkkil
lisenziyaçı
lisenziat•
işәgötürәn
lisenziar

lisenziarnt
lisenziar•
işәgötürәn
müvәkkil
lisenziyaçı

lisenziar
lisenziat•
işәgötürәn
müvәkkil
lisenziyaçı

lisenziat
lisenziar•
işәgötürәn
müvәkkil
lisenziyaçı

lisenziat
lisenziar•
üçüncü tәrәf
müvәkkil
lisenziyaçı

lisenziat
lisenziar•
işәgötürәn
müvәkkil
lisenziyaçı

ödәyici
lisenziat•
işәgötürәn
müvәkkil
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Lisenziya müqavilәsindә tәrәflәrdәn biri necә adlanır?

Sәnaye nümunәsi ilә әlaqәli lisenziya nәyin әsasında verilә bilәr?

Faydalı model ilә әlaqәli lisenziya nәyin әsasında verilә bilәr?

Ixtira ilә әlaqәli lisenziya nәyin әsasında verilә bilәr?

Sәnaye nümunәsi ilә әlaqәli lisenziya hansı formada verilә bilәr?

Faydalı model ilә әlaqәli lisenziya hansı formada verilә bilәr?

Ixtira ilә әlaqәli lisenziya hansı formada verilә bilәr?

Sәnaye nümunәsi ilә әlaqәli lisenziya mahiyyәt etibarı ilә nәdir?

lisenziyaçı

ödәyici
lisenziar•
işәgötürәn
müvәkkil
lisenziyaçı

hәr biri ilә
sәlahiyyәtli dövlәt orqanının inzibati aktı әsasında•
iddia sәnәdinin әsasında
patent әsasında
ekspert rәyi әsasında

hәr biri ilә
sәlahiyyәtli dövlәt orqanının inzibati aktı әsasında•
iddia sәnәdinin әsasında
patent әsasında
ekspert rәyi әsasında

hәr biri ilә
sәlahiyyәtli dövlәt orqanının inzibati aktı әsasında•
iddia sәnәdinin әsasında
patent әsasında
ekspert rәyi әsasında

hәr biri ilә
lisenziya müqavilәsi әsasında•
iddia sәnәdinin әsasında
patent әsasında
ekspert rәyi әsasında

hәr biri ilә
lisenziya müqavilәsi әsasında•
iddia sәnәdinin әsasında
patent әsasında
ekspert rәyi әsasında

hәr biri ilә
lisenziya müqavilәsi әsasında•
iddia sәnәdinin әsasında
patent әsasında
ekspert rәyi әsasında
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Faydalı modellә әlaqәli lisenziya mahiyyәt etibarı ilә nәdir?

Ixtira ilә әlaqәli lisenziya mahiyyәt etibarı ilә nәdir?

Patentşünaslıqda lisenziya dedikdә nә başa düşülür?

Materialın vә xammalın tәrkib göstәricilәri әmtәә nişanı kimi qeydә alınmaqdan imtina edilmәsinin
mütlәq әsaslarından hansına aiddir?

Malların xassәlәrinin ifadәsi әmtәә nişanı kimi qeydә alınmaqdan imtina edilmәsinin mütlәq
әsaslarından hansına aiddir?

Malların sadә adlandırılması әmtәә nişanı kimi qeydә alınmaqdan imtina edilmәsinin mütlәq
әsaslarından hansına aiddir?

ekspert araşdırmasının nәticәsinin rәsmilәşdirilmә formasıdır
müәyyәn haqq ödәmәnin әvәzindә sәnaye nümunәsindәn istifadәyә hüququn tәklif edilmәsidir•
sәnaye nümunәsinin ekspertizasına icazәnin verilmәsidir
sәnaye nümunәsinin normativ sәnәdlәrә uyğunluğunu tәsdiqidir
müfәttiş yoxlamasının nәticәsinin rәsmilәşdirilmә formasıdır

ekspert araşdırmasının nәticәsinin rәsmilәşdirilmә formasıdır
müәyyәn haqq ödәmәnin әvәzindә faydalı modeldәn istifadәyә hüququn tәklif edilmәsidir•
faydalı modelin ekspertizasına icazәnin verilmәsidir
faydalı modelin normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun tәsdiqidir
müfәttiş yoxlamasının nәticәsinin rәsmilәşdirilmә formasıdır

ekspert araşdırmasının nәticәsinin rәsmilәşdirilmә formasıdır
müәyyәn haqq ödәmәnin әvәzindә ixtiradan istifadәyә hüququn tәklif edilmәsidir•
ixtiranın ekspertizasına icazәnin verilmәsidir
ixtiranın normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun tәsdiqidir
müfәttiş yoxlamasının nәticәsinin rәsmilәşdirilmә formasıdır

ekspert araşdırmasının nәticәsinin rәsmilәşdirilmә forması
hәr hansı bir işin görülmәsinә hüquq verәn sәnәd (müqavilә)•
mәhsulun ekspertizasına icazә verәn sәnәd
mәhsulun, işin normativ sәnәdlәrә uyğunluğunu tәsdiq edәn sәnәd
müfәttiş yoxlamasının nәticәsinin rәsmilәşdirilmә forması

düzgün cavab yoxdur
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin növünü, keyfiyyәtini, tәyinatını göstәrәn nişanlar•
әmtәәnin mahiyyәtini әks etdirәn, ona mühüm dәyәr verәn vә texniki nailiyyәt üçün zәruri olan formalar
«әmtәә nişanı» anlayışına uyğun gәlmәyәn nişanlar
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının 6 ter maddәsinә uyğun olaraq qeydә alınması
mümkün hesab edilmәyәn әmtәә nişanları

düzgün cavab yoxdur
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin növünü, keyfiyyәtini, tәyinatını göstәrәn nişanlar•
әmtәәnin mahiyyәtini әks etdirәn, ona mühüm dәyәr verәn vә texniki nailiyyәt üçün zәruri olan formalar
«әmtәә nişanı» anlayışına uyğun gәlmәyәn nişanlar
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının 6 ter maddәsinә uyğun olaraq qeydә alınması
mümkün hesab edilmәyәn әmtәә nişanları

düzgün cavab yoxdur
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin növünü, tәyinatını göstәrәn nişanlar•
fәrqlәnmә qabiliyyәtinә malik olmayan әmtәә nişanları, yәni әsas amillәrlә fәrqlәnmәyәn nişanlar
«әmtәә nişanı» anlayışına uyğun gәlmәyәn nişanlar
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdar istehlakçını yanılda bilәn әmtәә nişanları
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Xarakterik qrafiki tәsviri olmayan tәktәk hәrflәr, rәqәmlәr, hәrflәrin söz kimi mәna daşımayan birliyi
әmtәә nişanı kimi qeydә alınmaqdan imtina edilmәsinin mütlәq әsaslarından hansına aiddir?

Idarә adlarının ümumi qәbul edilmiş abreviaturası әmtәә nişanı kimi qeydә alınmaqdan imtina
edilmәsinin mütlәq әsaslarından hansına aiddir?

Idarә adlarının ümumi qәbul edilmiş qısaldılmış adları әmtәә nişanı kimi qeydә alınmaqdan imtina
edilmәsinin mütlәq әsaslarından hansına aiddir?

Azәrbaycan Respublikasında әmtәә nişanı kimi qeydә alınmaqdan imtina edilmәsinin mütlәq vә digәr
әsasları müәyyәnlәşdirilmişdir. Digәr әsaslara aid olanı göstәrin.

„Әmtәә nişanları vә coğrafi göstәricilәr haqqında“ Azәrbaycan Respublikasının Qanunu әmtәә nişanı
kimi qeydә alınmaqdan imtina edilmәsinin mütlәq vә digәr әsaslarını müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan
hansı digәr әsaslara aiddir?

„Әmtәә nişanları vә coğrafi göstәricilәr haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu әmtәә nişanı
kimi qeydә alınmaqdan imtina edilmәsinin mütlәq әsaslarını müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı
bura daxildir?

Aşağıdakılardan hansı әmtәә nişanını qeydә alınmaqdan imtina etmәnin mütlәq әsaslarına aiddir?

düzgün cavab yoxdur
fәrqlәnmә qabiliyyәtinә malik olmayan әmtәә nişanları, yәni әsas amillәrlә fәrqlәnmәyәn nişanlar•
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin növünü, tәyinatını göstәrәn nişanlar
«әmtәә nişanı» anlayışına uyğun gәlmәyәn nişanlar
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdar istehlakçını yanılda bilәn әmtәә nişanları

düzgün cavab yoxdur
fәrqlәnmә qabiliyyәtinә malik olmayan әmtәә nişanları, yәni әsas amillәrlә fәrqlәnmәyәn nişanlar•
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin növünü, tәyinatını göstәrәn nişanlar
«әmtәә nişanı» anlayışına uyğun gәlmәyәn nişanlar
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdar istehlakçını yanılda bilәn әmtәә nişanları

düzgün cavab yoxdur
fәrqlәnmә qabiliyyәtinә malik olmayan әmtәә nişanları, yәni әsas amillәrlә fәrqlәnmәyәn nişanlar•
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin növünü, tәyinatını göstәrәn nişanlar
«әmtәә nişanı» anlayışına uyğun gәlmәyәn nişanlar
әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdar istehlakçını yanılda bilәn әmtәә nişanları

düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycan Respublikasında mühafizә edilәn geniş tanınmış әmtәә nişanları•
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin razılığı olmadan tәltiflәr
fәrqlәnmә qabiliyyәtinә malik olmayan әmtәә nişanları
«әmtәә nişanı» anlayışına uyğun gәlmәyәn nişanlar

düzgün cavab yoxdur
oxşar mallara aid başqa şәxsin adına әvvәl qeydә alınmış әmtәә nişanları•
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin razılığı olmadan tәltiflәr
fәrqlәnmә qabiliyyәtinә malik olmayan әmtәә nişanları
«әmtәә nişanı» anlayışına uyğun gәlmәyәn nişanlar

düzgün cavab yoxdur
fәrqlәnmә qabiliyyәtinә malik olmayan әmtәә nişanları, yәni әsas amillәrlә fәrqlәnmәyәn nişanlar•
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq sazişlәrә uyğun olaraq Azәrbaycan Respublikasında daha
әvvәl mühafizә edilәn әmtәә nişanları
oxşar mallara vә ya xidmәtlәrә aid başqa şәxsin adına әvvәl qeydә alınmış vә ya bu mәqsәdlә iddia edilmiş әmtәә
nişanları
Azәrbaycan Respublikasında mühafizә edilәn geniş tanınmış әmtәә nişanları
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Әmtәә nişanının vә ya coğrafi göstәricinin yanında onların qeydiyyatda olmasını bildirәn xәbәrdarlıq
işarәsi kimi hansı hәrf istifadә edilә bilәr?

Aşağıdakılardan hansı әmtәә nişanını qeydә alınmaqdan imtina etmәnin mütlәq әsaslarına aiddir?

Әtriyyat istehsalında әtirlәr üçün spesifik qablaşdırmalar әmtәә nişanlarının hansı növünә aiddir?

Qәnnadı mәmulatlarının fәrqli qablaşdırmaları әmtәә nişanlarının hansı növünә aiddir?

Müxtәlif alkoqollu içkilәr üçün mәxsusi şüşә qabları әmtәә nişanlarının hansı növünә aiddir?

Müxtәlif şirәlәr üçün mәxsusi şüşә qabları әmtәә nişanlarının hansı növünә aiddir?

Әmtәә nişanı kimi aşağıdakılardan hansı qeydә alına bilmәz?

düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin razılığı olmadan tәltiflәr vә başqa fәrqlәnmә nişanları•
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq sazişlәrә uyğun olaraq Azәrbaycan Respublikasında daha
әvvәl mühafizә edilәn әmtәә nişanları
oxşar mallara vә ya xidmәtlәrә aid başqa şәxsin adına әvvәl qeydә alınmış vә ya bu mәqsәdlә iddia edilmiş әmtәә
nişanları
Azәrbaycan Respublikasında mühafizә edilәn geniş tanınmış әmtәә nişanları
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düzgün cavab yoxdur
«әmtәә nişanı» anlayışına vә әmtәә nişanı kimi qeydә alınan nişanlara uyğun gәlmәyәn nişanlar•
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq sazişlәrә uyğun olaraq Azәrbaycan Respublikasında daha
әvvәl mühafizә edilәn әmtәә nişanları
oxşar mallara vә ya xidmәtlәrә aid başqa şәxsin adına әvvәl qeydә alınmış vә ya bu mәqsәdlә iddia edilmiş әmtәә
nişanları
Azәrbaycan Respublikasında mühafizә edilәn geniş tanınmış әmtәә nişanları

holoqramәmtәә nişanları
hәcmli әmtәә nişanları•
dinamik obraznişanlar
kombinәedilmiş әmtәә nişanları
qoxunişanlar

holoqramәmtәә nişanları
hәcmli әmtәә nişanları•
dinamik obraznişanlar
kombinәedilmiş әmtәә nişanları
qoxunişanlar

qoxunişanlar
holoqramәmtәә nişanları
kombinәedilmiş әmtәә nişanları
dinamik obraznişanlar
hәcmli әmtәә nişanları•

holoqramәmtәә nişanları
hәcmli әmtәә nişanları•
dinamik obraznişanlar
kombinәedilmiş әmtәә nişanları
qoxunişanlar
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Aşağıdakılardan hansı әmtәә nişanı ola bilmәz?

Göstәrilәnlәrdәn hansı әmtәә nişanı ola bilәr?

Әmtәә nişanı kimi aşağıdakılardan hansı qeydә alına bilәr?

Әmtәә nişanı üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyildir?

Slavyan vә qeyrislavyan dillәri üçün kiril qrafikası simvollarından latın qrafikasına transliterasiyaya
tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn standart hansıdır?

Kiril hәrflәrindәn latın әlifbasına transliterasiyaya tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn standart hansıdır?

Transliterasiyaya tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәdi göstәrin.

söz birlәşmәlәri
düzgün cavab yoxdur•
hәrflәr
dinamik obraznişanlar
qoxunişanlar

şәxsi adlar
düzgün cavab yoxdur•
söz şәklindә olan hәrf birlәşmәlәri
dinamik obraznişanlar
qoxunişanlar

şәxsi adlar
göstәrilәnlәrin hәr biri•
rәqәmlәr
hәrflәr
söz birlәşmәlәri

şәxsi adlar
göstәrilәnlәrin hәr biri•
söz şәklindә olan hәrf birlәşmәlәri
sözlәr
söz birlәşmәlәri

hüquqi şәxslәrә mәxsus ola bilәr
әmtәәnin mәnşәyinin bölgә ilә bağlılığını müәyyәnlәşdirir•
malların fәrdilәşmәsinә xidmәt edir
işarәdir
fiziki şәxslәrә mәxsus ola bilәr

ISO 2332:1993
ISO 9:1995•
ISO 9004:2001
ГОСТ 7.12003
ГОСТ 2.00383

ISO 2332:1993
ГОСТ 7.792000•
ISO 9004:2001
ГОСТ 7.12003
ГОСТ 2.00383

ISO 2332:1993
ISO 9:1995•
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Transliterasiya sahәsindә hansı standart geniş tәtbiq olunur?

Aşağıdakıların hansı qrafik transliterasiyanın tipi deyildir?

Aşağıdakıların hansı qrafik transliterasiyanın tipidir?

Qrafik transliterasiyanın neçә tipi vardır?

Bir yazı sistemindәki hәrflәrin başqa yazı sisteminin hәrflәri ilә verilmәsi necә adlanır?

«Әmtәә nişanları vә coğrafi göstәricilәr haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә
qәbul edilmişdir?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi coğrafi
göstәricinin qeydә alınması haqqında qәrar qәbul etdikdә hansı müddәt әrzindә onu Dövlәt reyestrindә qeydә
alır?

ISO 9004:2001
ГОСТ 7.12003
ГОСТ 2.00383

ISO 2332:1993
ГОСТ 7.792000•
ISO 9004:2001
ГОСТ 7.12003
ГОСТ 2.00383

bir neçә qrafiki element digәr bir neçә qrafiki elementlәrlә әvәz edilir
düzgün cavab yoxdur•
bir qrafiki element bir neçә digәr qrafiki elementlәrlә әvәz edilir
bir qrafiki element digәr qrafiki element ilә әvәz edilir
bir neçә qrafiki element digәr bir qrafiki element ilә әvәz edilir

bir neçә qrafiki element digәr bir neçә qrafiki elementlәrlә әvәz edilir
göstәrilәnlәrin hәr biri•
bir qrafiki element bir neçә digәr qrafiki elementlәrlә әvәz edilir
bir qrafiki element digәr qrafiki element ilә әvәz edilir
bir neçә qrafiki element digәr bir qrafiki element ilә әvәz edilir

6.0
4.0•
3.0
2.0
5.0

tәsviri tәrcümә
transliterasiya•
rәsmi tәrcümә
abreviatura
hәrfi tәrcümә

2005.0
1998.0•
1993.0
1991.0
2001.0

3 ay
1 ay•
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Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi әmtәә
nişanının qeydә alınması haqqında qәrar qәbul etdikdә hansı müddәt әrzindә onu Dövlәt reyestrindә qeydә
alır?

Iddiaçı iddia sәnәdi barәdә ekspertizanın qәrarı ilә razı olmadıqda qәrarı aldığı tarixdәn etibarәn hansı
müddәt әrzindә Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsinin Apelyasiya şurasına etirazla müraciәt edә bilәr?

Coğrafi göstәrici üçün iddia sәnәdinin ekspertizası ilkin ekspertiza qurtardıqdan sonra hansı müddәtdә
başa çatmalıdır?

Әmtәә nişanı üçün iddia sәnәdinin ekspertizası ilkin ekspertiza qurtardıqdan sonra hansı müddәtdә başa
çatmalıdır?

Coğrafi göstәrici barәsindә iddia sәnәdlәrinin ilkin ekspertizası iddia sәnәdi daxil olduqdan sonra hansı
müddәt әrzindә keçirilir?

Әmtәә nişanının qeydә alınmasına aid iddia sәnәdinin başqa dildә verilmiş materiallarının Azәrbaycan
dilinә tәrcümәsi iddia sәnәdinin verildiyi gündәn hansı müddәt әrzindә tәqdim olunmalıdır?

15 gün
10 gün
2 ay

3 ay
1 ay•
15 gün
10 gün
2 ay

6 ay
3 ay•
15 gün
10 gün
2 ay

6 ay
2 ay•
15 gün
10 gün
3 ay

2 ay
6 ay•
15 gün
10 gün
3 ay

3 ay
1 ay•
15 gün
10 gün
2 ay

3 ay
2 ay•
16 gün
10 iş günü
1 ay



453

454

455

456

457

458

459

Coğrafi göstәricinin qeydә alınmasına aid iddia sәnәdinin başqa dildә verilmiş materiallarının
Azәrbaycan dilinә tәrcümәsi iddia sәnәdinin verildiyi gündәn hansı müddәt әrzindә tәqdim olunmalıdır?

Coğrafi göstәricinin qeydә alınması barәdә iddia sәnәdinә daxil olan әrizәdәn başqa digәr sәnәdlәr hansı
dildә (dillәrdә) verilә bilәr?

Әmtәә nişanının qeydә alınması barәdә iddia sәnәdinә daxil olan әrizәdәn başqa digәr sәnәdlәr hansı
dildә (dillәrdә) verilә bilәr?

Coğrafi göstәricinin qeydә alınması barәdә әrizә hansı dildә (dillәrdә) tәqdim edilmәlidir?

Әmtәә nişanının qeydә alınması barәdә әrizә hansı dildә (dillәrdә) tәqdim edilmәlidir?

Әmtәә nişanı üçün qeydiyyatın qüvvәdә olma müddәti hansı tarixdәn hesablanır?

Coğrafi göstәrici qeydә alınarkәn reyestrә müәyyәn mәlumatlar daxil edilir. Aşağıdakılardan hansı belә
mәlumatlardan deyil?

3 ay
2 ay•
15 gün
10 iş günü
1 ay

Azәrbaycan vә ingilis
Azәrbaycan vә ya başqa dillәrdә•
Azәrbaycan vә rus
Azәrbaycan
Azәrbaycan, rus vә ingilis

Azәrbaycan vә ingilis
Azәrbaycan vә ya başqa dillәrdә•
Azәrbaycan vә rus
Azәrbaycan
Azәrbaycan, rus vә ingilis

istәnilәn dildә
Azәrbaycan•
Azәrbaycan, rus vә ingilis
Azәrbaycan vә rus
Azәrbaycan vә ingilis

istәnilәn dildә
Azәrbaycan•
Azәrbaycan, rus vә ingilis
Azәrbaycan vә rus
Azәrbaycan vә ingilis

düzgün cavab yoxdur
iddia sәnәdinin Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә
verildiyi tarix

•
qeydiyyat üçün dövlәt rüsumunun ödәnildiyini әks etdirәn sәnәdin tәsdiq olunduğu ayın sonuncu günü
iddia sәnәdinin başqa dildә verilmiş materiallarının Azәrbaycan dilinә tәrcümәsinin tәqdim olunduğu ayın
sonuncu günü
patent müvәkkilinin sәlahiyyәtlәrini әks etdirәn sәnәdin tәsdiq olunduğu tarix

qeydә alınma tarixi
ilkinlik haqqında mәlumat•
әmtәәnin xüsusi xassәlәrinin tәsviri
qüvvәdә olma müddәtinin uzadılması vә sonrakı dәyişikliklәr haqqında mәlumatlar
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Coğrafi göstәrici qeydә alınarkәn aşağıdakılardan hansı Dövlәt reyestrindә göstәrilmәlidir?

Coğrafi göstәrici qeydә alınarkәn reyestrә daxil edilәni göstәrin.

Әmtәә nişanı qeydә alınarkәn reyestrә müәyyәn mәlumatlar daxil edilir. Aşağıdakılardan hansı belә
mәlumatlardan deyil?

Әmtәә nişanı qeydә alınarkәn aşağıdakılardan hansı Dövlәt reyestrindә göstәrilmәlidir?

Әmtәә nişanı qeydә alınarkәn reyestrә daxil edilәni göstәrin.

Әmtәә nişanı barәsindә iddia sәnәdlәrinin ilkin ekspertizası iddia sәnәdi daxil olduqdan sonra hansı
müddәt әrzindә keçirilir?

Iddiaçı әmtәә nişanı üçün konvensiya vә ya sәrgi ilkinliyi hüququndan istifadә etmәk istәdikdә, bu
haqda iddia sәnәdinin Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsinә daxil olduğu tarixdәn әn geci hansı müddәt әrzindә bildirmәlidir?

coğrafi göstәricinin işarәsi

düzgün cavab yoxdur
әmtәәnin xüsusi xassәlәrinin tәsviri•
Nitsa tәsnifatının siniflәri üzrә әmtәәlәrin vә ya xidmәtlәrin qruplaşdırılmış siyahısı
әmtәә nişanının sahibi haqqında mәlumat
ilkinlik haqqında mәlumat

qeydә alındığı tarix
göstәrilәnlәrin hәr biri•
coğrafi göstәricidәn istifadә hüququ alan şәxsә dair mәlumat
coğrafi göstәricinin işarәsi
әmtәәnin xüsusi xassәlәrinin tәsviri

qeydә alınma tarixi
әmtәәnin xüsusi xassәlәrinin tәsviri•
ilkinlik haqqında mәlumat
әmtәә nişanının sahibi haqqında mәlumat
әmtәә nişanının şәkli

coğrafi göstәricidәn istifadә hüququ alan şәxsә dair mәlumat
ilkinlik haqqında mәlumat•
әmtәәnin xüsusi xassәlәrinin tәsviri
coğrafi göstәricinin işarәsi
әmtәә nişanının qeydә alınması haqqında qәrar

düzgün cavab yoxdur
әmtәә nişanının şәkli•
әmtәәnin xüsusi xassәlәrinin tәsviri
coğrafi göstәricinin işarәsi
әmtәә nişanının qeydә alınması haqqında qәrar

6 ay
1 ay•
5 gün
3 gün
2 ay

2 ay
3 ay•
5 gün



467

468

469

470

471

472

Әmtәә nişanının ilkinliyi hansı tarixdәn müәyyәnlәşdirilir?

Coğrafi göstәricinin qeydә alınmasına aid әrizә qoyulan müvafiq tәlәblәrә uyğun gәlәrsә, hansı tarix
iddia sәnәdinin verildiyi tarix sayılır?

Әmtәә nişanının qeydә alınmasına aid әrizә qoyulan müvafiq tәlәblәrә uyğun gәlәrsә, hansı tarix iddia
sәnәdinin verildiyi tarix sayılır?

Әmtәә nişanlarının qeydә alınmasına dair әrizәyә qoşulanı göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı coğrafi göstәricinin qeydә alınmasına dair әrizәyә qoşulan sәnәdlәrin siyahısına
aiddir?

Әmtәә nişanlarının qeydә alınmasına dair әrizәyә qoşulan sәnәd dedikdә, hansını göstәrmәk olar?

3 gün
6 ay

düzgün cavab yoxdur
iddia sәnәdinin Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә
daxil olduğu tarix

•
qeydiyyat üçün dövlәt rüsumunun ödәnildiyini әks etdirәn sәnәdin tәsdiq olunduğu ayın sonuncu günü
iddia sәnәdinin başqa dildә verilmiş materiallarının Azәrbaycan dilinә tәrcümәsinin tәqdim edildiyi ayın sonuncu
günü
patent müvәkkilinin sәlahiyyәtlәrini әks etdirәn sәnәdin tәsdiq olunma tarixi

patent müvәkkilinin sәlahiyyәtlәrini әks etdirәn sәnәdin tәsdiq olunma tarixi
düzgün cavab yoxdur
iddia sәnәdinin başqa dildә verilmiş materiallarının Azәrbaycan dilinә tәrcümәsinin tәqdim edildiyi ayın sonuncu
günü
qeydiyyat üçün dövlәt rüsumunun ödәnildiyini әks etdirәn sәnәdin tәsdiq olunduğu ayın sonuncu günü
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә әmtәә nişanının
qeydә alınmasına aid әrizәnin daxil olduğu tarix

•

düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә әmtәә nişanının
qeydә alınmasına aid әrizәnin daxil olduğu tarix

•
qeydiyyat üçün dövlәt rüsumunun ödәnildiyini әks etdirәn sәnәdin tәsdiq olunduğu ayın sonuncu günü
iddia sәnәdinin başqa dildә verilmiş materiallarının Azәrbaycan dilinә tәrcümәsinin tәqdim edildiyi ayın sonuncu
günü
patent müvәkkilinin sәlahiyyәtlәrini әks etdirәn sәnәdin tәsdiq olunma tarixi

nişanın transliterasiyası
dövlәt rüsumunun ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd•
iddiaçının adı
әmtәә nişanının rәngi
iddia edilәn nişanın şәkli

nişanın transliterasiyası vә tәrcümәsi
iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsi ilә verildikdә onun sәlahiyyәtlәrini tәsdiq edәn sәnәd•
әmtәәlәrin, xidmәtlәrin, nişanların qruplaşdırılmış siyahısı
әmtәә nişanının rәngi vә ya kombinasiyası
iddia edilәn nişanın şәkli vә ya üçölçülü forması

nişanın transliterasiyası vә tәrcümәsi
iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsi ilә verildikdә onun sәlahiyyәtlәrini tәsdiq edәn sәnәd•
әmtәәlәrin, xidmәtlәrin, nişanların qruplaşdırılmış siyahısı
әmtәә nişanının rәngi vә ya kombinasiyası
iddia edilәn nişanın şәkli vә ya üçölçülü forması
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Coğrafi göstәricinin qeydә alınmasına dair әrizәyә qoşulanı göstәrin.

Coğrafi göstәricinin qeydә alınması üçün әrizәdә nә әks olunmalıdır?

Aşağıdakılardan hansı coğrafi göstәricinin qeydә alınması üçün әrizәnin tәrkib hissәsidir?

Coğrafi göstәricinin qeydә alınması üçün әrizәdә nә göstәrilmәlidir?

Әmtәә nişanlarının qeydә alınması üçün әrizәdә nәyin göstәrilmәsi tәlәb olunur?

Aşağıdakılardan hansı әmtәә nişanlarının qeydә alınması üçün әrizәnin strukturuna daxildir?

Әmtәә nişanlarının qeydә alınması üçün әrizәdә nә әks olunmalıdır?

Aşağıdakılardan hansı әmtәә nişanlarının qeydә alınması üçün әrizәnin tәrkib hissәsidir?

coğrafi göstәricinin aid edilәcәyi malın adı
dövlәt rüsumunun ödәnildiyini tәsdiq edәn sәnәd•
iddia edilәn coğrafi göstәricinin işarәsi
qeydiyyat barәsindә vәsatәt
malın xüsusiyyәtlәrinin tәsviri

nişanın transliterasiyası, tәrcümәsi
malın xüsusiyyәtlәrinin tәsviri•
әmtәәlәrin, xidmәtlәrin, nişanların qruplaşdırılmış siyahısı
әmtәә nişanının rәngi vә ya kombinasiyası
iddia edilәn nişanın şәkli vә ya üçölçülü forması

nişanın müәyyәn hissәsinin tәrcümәsi
iddia edilәn coğrafi göstәricinin işarәsi•
әmtәәlәrin, xidmәtlәrin, nişanların qruplaşdırılmış siyahısı
әmtәә nişanının rәng kombinasiyası
iddia edilәn nişanın üçölçülü forması

nişanın transliterasiyası
qeydiyyat barәsindә vәsatәt•
әmtәәlәrin, xidmәtlәrin, nişanların qeydiyyatı üçün әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin Nitsa tәsnifatı üzrә qruplaşdırılmış
siyahısı
әmtәә nişanının rәngi
iddia edilәn nişanın şәkli

coğrafi göstәricinin aid edilәcәyi malın adı
әmtәә nişanının rәngi vә ya kombinasiyası•
iddia edilәn coğrafi göstәricinin işarәsi
qeydiyyat barәsindә vәsatәt
malın xüsusiyyәtlәrinin tәsviri

malın istehsal edildiyi coğrafi obyektin hüdudları
әmtәәlәrin, xidmәtlәrin, nişanların qeydiyyatı üçün әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin Nitsa tәsnifatı üzrә qruplaşdırılmış
siyahısı

•
iddia edilәn coğrafi göstәricinin işarәsi
qeydiyyat barәsindә vәsatәt
xidmәtin xüsusiyyәtlәrinin tәsviri

malın istehsal edildiyi coğrafi obyektin hüdudları
iddia edilәn nişanın şәkli vә ya üçölçülü forması•
iddia edilәn coğrafi göstәricinin işarәsi
qeydiyyat barәsindә vәsatәt
malın xüsusiyyәtlәrinin tәsviri

•
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Әmtәә nişanlarının qeydә alınması üçün әrizәdә nә göstәrilmәlidir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında bölmәnin tәrkibinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında bölmәnin indeksi necә işarә edilir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında tәsnifatın әn yüksәk ierarxiya sәviyyәsini hansı tәşkil edir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatı neçә bölmәyә ayrılıb?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatının tәsvir hissәsi, bir qayda olaraq, aşağıdakıların hansından ibarәt olur?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında hәr bir tәsnifat obyekti neçә hissәdәn ibarәtdir?

nişanın vә ya onun müәyyәn hissәsinin transliterasiyası vә tәrcümәsi•
qeydiyyat barәsindә vәsatәt
malın istehsal edildiyi coğrafi obyektin hüdudları
xidmәtin xüsusiyyәtlәrinin tәsviri
iddia edilәn coğrafi göstәricinin işarәsi

malın istehsal edildiyi coğrafi obyektin hüdudları
iddiaçının adı•
iddia edilәn coğrafi göstәricinin işarәsi
qeydiyyat barәsindә vәsatәt
malın xüsusiyyәtlәrinin tәsviri

qruplar
siniflәr vә yarımsiniflәr•
qruplar vә yarımqruplar
siniflәr vә qruplar
yarımsiniflәr

ikilik kodla
Adan Ha qәdәr latın әlifbasının böyük hәrflәri ilә•
0dan 9a qәdәr rәqәmlәrlә
adan kya qәdәr latın әlifbasının kiçik hәrflәri ilә
rәqәm vә hәrflәrin kombinasiyası ilә

bәndlәr
bölmәlәr•
qruplar
siniflәr
dәrәcәlәr

4.0
8.0•
6.0
7.0
5.0

obyektin başlığından vә ona әlavә edilmiş hәrflәrdәn vә ya rәqәmlәrdәn
obyektin başlığından vә ona aid olan tematikaların qısa siyahısından•
obyektә aid olan tematikaların qısa siyahısından
obyektin başlığından
әvvәlki sәviyyәnin müvafiq indeksindәn

6.0
2.0•
4.0
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Beynәlxalq Patent Tәsnifatında neçә әsas ierarxiya sәviyyәsindәn istifadә olunur?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında yarımsiniflәr tәsnifatın neçәnci ierarxiya sәviyyәsini tәşkil edir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında siniflәr tәsnifatın neçәnci ierarxiya sәviyyәsini tәşkil edir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında bölmәlәr tәsnifatın neçәnci ierarxiya sәviyyәsini tәşkil edir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında әsas qruplar tәsnifatın neçәnci ierarxiya sәviyyәsini tәşkil edir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında yarımqrupun tabeçilik dәrәcәsini aşağıdakılardan hansı göstәrir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında әsas qrupun indeksi aşağıdakıların hansından ibarәtdir?

3.0
5.0

3.0
4.0•
6.0
2.0
5.0

düzgün cavab yoxdur
üçüncü•
ikinci
sıfırıncı
dördüncü

sıfırıncı
ikinci•
üçüncü
altıncı
dördüncü

düzgün cavab yoxdur
birinci (әn yüksәk)•
üçüncü
sıfırıncı
dördüncü

beşinci
dördüncü•
ikinci
altıncı
üçüncü

hәrflәr vә rәqәmlәr
nöqtәlәr•
rәqәmlәr
hәrflәr vә çәp xәtlәr
çәp xәtlәr vә rәqәmlәr

bölmәnin indeksindәn vә ikirәqәmli әdәddәn
yarımsinfin indeksindәn, çәp xәtdәn vә iki sıfırdan•
0dan 99a qәdәr rәqәmlәrdәn
yarımsinfin indeksindәn vә çәp xәtlә ayrılmış dörd әdәddәn
rәqәm vә hәrflәrin kombinasiyasından
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Beynәlxalq Patent Tәsnifatında qrupun indeksi aşağıdakıların hansından ibarәtdir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında qruplar aşağıdakılardan hansına bölünür?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında tәsnifatın dördüncü ierarxiya sәviyyәsini nә tәşkil edir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında yarımsinfin indeksinin strukturu nәdәn tәşkil olunub?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında yarımsiniflәri sәciyyәlәndirәn әlamәt olmayanı göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq Patent Tәsnifatında tәsnifatın üçüncü ierarxiya sәviyyәsini tәşkil
edir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında sinfin indeksinin strukturu nәdәn tәşkil olunub?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında bölmәlәri sәciyyәlәndirәn әlamәt deyildir:

düzgün cavab yoxdur
0dan 99a qәdәr rәqәmlәrdәn
yarımsinfin indeksindәn vә çәp xәtlә ayrılmış iki әdәddәn•
rәqәm vә hәrflәrin kombinasiyasından
bölmәnin indeksindәn vә ikirәqәmli әdәddәn

әsas bölmәlәr vә әsas qruplar
әsas qruplar vә yarımqruplar•
siniflәr vә yarımsiniflәr
siniflәr vә әsas qruplar
yarımsiniflәr vә әsas qruplar

yarımqruplar vә bölmәlәr
әsas bölmәlәr
yarımsiniflәr
әsas qruplar•
düzgün cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur
sinfin indeksindәn vә latın әlifbasının baş hәrflәrindәn•
0dan 9a qәdәr rәqәmlәrdәn
rәqәm vә hәrflәrin kombinasiyasından
adan kya qәdәr latın әlifbasının kiçik hәrflәrindәn

yarımbaşlıq
yarımsinfin tәrkib siyahısı
yarımsinfin indeksi
yarımsinfin başlığı
düzgün cavab yoxdur•

qruplar
siniflәr
yarımqruplar
dәrәcәlәr
yarımsiniflәr•

rәqәm vә hәrflәrin kombinasiyasından
0dan 9a qәdәr rәqәmlәrdәn
adan kya qәdәr latın әlifbasının kiçik hәrflәrindәn
bölmәnin indeksindәn vә ikirәqәmli әdәddәn•
Adan Ha qәdәr latın әlifbasının böyük hәrflәrindәn
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Beynәlxalq Patent Tәsnifatında siniflәri sәciyyәlәndirәn әlamәt deyildir:

Beynәlxalq Patent Tәsnifatının ikinci ierarxiya sәviyyәsini tәşkil edәni göstәrin.

Patent axtarışının ixrac vә patentlisenziya әmәliyyatları ilә sıx bağlı olan mәqsәdi hansıdır?

Patent sahiblәrinin hüquqlarının hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdilә patent axtarışının daha geniş
yayılmış prosedurlarından biri hansıdır?

Patent axtarışının daha geniş yayılmış prosedurlarından biri hansıdır?

Yeniliyә görә axtarış hüdudları aşağıdakılardan hansı ilә müәyyәnlәşdirilәn patent sәnәdlәri fondunda
aparılır?

Elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәrinin layihәlәndirilmәsi zamanı patent axtarışı hansı mәqsәdlә
hәyata keçirilir?

düzgün cavab yoxdur
bölmәnin başlığı
yarımsiniflәr•
bölmәnin tәrkibi
bölmәnin indeksi

düzgün cavab yoxdur
sinfin tәrkib siyahısı
sinfin indeksi
sinfin başlığı
yarımsiniflәr•

qruplar
bölmәlәr
dәrәcәlәr
bәndlәr
siniflәr•

patent sahibinin hüquqlarının pozulması hallarını müәyyәnlәşdirmәk
patent sahibinin hüquqlarının hәyata keçirilmәsi şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәk•
texniki hәllin sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәk
patent sahibinin hüquqlarının sәrhәddini müәyyәnlәşdirmәk
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin aid olduğu texnika sahәsini müәyyәnlәşdirmәk

Beynәlxalq Patent Tәsnifatına görә axtarış
sәnәdin mәlum nömrәsinә görә axtarış•
iddia sәnәdinin konvensiya ilkinliyi tarixinә görә axtarış
texniki hәllin yeniliyinә görә axtarış
bağlanmış lisenziya müqavilәlәrinә görә axtarış

Beynәlxalq Patent Tәsnifatına görә axtarış
patent sahibinin adlandırılmasına görә axtarış•
ilkinliyin növünә görә axtarış
texniki hәllin yeniliyinә görә axtarış
lisenziya müqavilәsinin növünә görә axtarış

Beynәlxalq Patent Tәsnifatı
Patent kooperasiyası haqqında müqavilә•
Ümumdünya Әqli Mülkiyyәt Tәşkilatı
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası
Avrasiya Patent Tәşkilatı
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Ixtiraya iddia sәnәdlәrinin ekspertizası patent axtarışında hansı mәqsәdә xidmәt edir?

Patent axtarışının tәyinatı:

Patent axtarışının mәqsәdlәrini neçә qrupda birlәşdirmәk olar?

Patent axtarışının mәqsәdi nәdir?

Aşağıdakılardan hansını müәyyәnlәşdirmәk patent axtarışının mәqsәdini tәşkil edir?

Patent fondunun, bir qayda olaraq, struktur elementi olmayanı göstәrin.

Bir qayda olaraq, patent fonduna aşağıdakılardan hansı daxil edilmir?

patent sahibinin hüquqlarının pozulması hallarını müәyyәnlәşdirmәyә
texniki hәllin sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәyә•
patent sahibinin hüquqlarının hәyata keçirilmәsi şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәyә
patent sahibinin hüquqlarının sәrhәddini müәyyәnlәşdirmәyә
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin aid olduğu texnika sahәsini müәyyәnlәşdirmәyә

patent sahibinin iştirak etdiyi lisenziya müqavilәlәri haqqında mәlumatları müәyyәnlәşdirmәyә
texniki hәllin sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәyә•
patent sahibinin hüquqlarının hәyata keçirilmәsi şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәyә
patent sahibinin hüquqlarının sәrhәddini müәyyәnlәşdirmәyә
ixtiradan istifadә imkanını tәsdiq edәn mәlumatları müәyyәnlәşdirmәyә

patent sahibinin iştirak etdiyi lisenziya müqavilәlәri haqqında mәlumatları müәyyәnlәşdirmәkdir
patent sahibinin hüquqlarının hәyata keçirilmәsi şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәkdir•
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin aid olduğu texnika sahәsini müәyyәnlәşdirmәkdir
patent sahibinin hüquqlarının pozulması hallarını müәyyәnlәşdirmәkdir
ixtiradan istifadә imkanını tәsdiq edәn mәlumatları müәyyәnlәşdirmәkdir

6.0
3.0•
4.0
2.0
5.0

patent sahibinin iştirak etdiyi lisenziya müqavilәlәri haqqında mәlumatları müәyyәnlәşdirmәk
patent sahibinin hüquqlarının sәrhәddini müәyyәnlәşdirmәk•
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin aid olduğu texnika sahәsini müәyyәnlәşdirmәk
patent sahibinin hüquqlarının pozulması hallarını müәyyәnlәşdirmәk
ixtiradan istifadә imkanını tәsdiq edәn mәlumatları müәyyәnlәşdirmәk

patent sahibinin iştirak etdiyi lisenziya müqavilәlәri haqqında mәlumatları
texniki hәllin sәviyyәsini•
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin aid olduğu texnika sahәsini
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin yeni tәyinat üzrә tәtbiq sahәlәrini
ixtiradan istifadә imkanını tәsdiq edәn mәlumatları

sistematik, nömrә siyahıları
iddia sәnәdindә düzәlişlәrә aid әvәzedici vәrәqlәr•
patent işi sahәsindә metodiki әdәbiyyatlar
tәsnifatlar
patent işi sahәsindә normativ әdәbiyyatlar

patentlәrә әlavә edilәn tәsvirlәr
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin düsturları•
patent işi sahәsindә metodiki әdәbiyyatlar
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Sorğuaxtarış aparatı olan, müәyyәn qaydada sistemlәşdirilmiş patent sәnәdlәrinin mәcmusu nәyi tәşkil
edir?

Patent informasiyasının materialları kimi ilkin patent sәnәdlәrinin struktur elementi olanı göstәrin.

İkin patent sәnәdlәrinә hansı daxil edilmәlidir?

Aşağıdakılardan hansı patent informasiyasının materialları kimi ilkin patent sәnәdlәrinә aiddir?

Patent informasiyasının materialları kimi ilkin patent sәnәdlәrinә hansı daxil edilmәlidir?

İlkin patent sәnәdlәrinin struktur elementi olanı göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı patent informasiyasının materialları kimi ilkin patent sәnәdlәrinin strukturuna
aiddir?

müxtәlif sәnaye mülkiyyәti obyektlәri üçün iddia sәnәdinә daxil olan tәsvirlәr
patent işi sahәsindә normativ әdәbiyyatlar

ilkin patent sәnәdlәrini
patent fondunu•
patent mәcmuәlәrini
rәsmi patent bülletenlәrini
patenthüquq sәnәdlәr fondunu

göstәrilәnlәrin hәr biri
ixtiraların tәsvirlәri•
referatlar
annotasiyalar
xülasәlәr

göstәrilәnlәrin hәr biri
faydalı modellәrin tәsvirlәri•
referatlar
annotasiyalar
xülasәlәr

göstәrilәnlәrin hәr biri
sәnaye nümunәlәrinin tәsvirlәri•
referatlar
annotasiyalar
xülasәlәr

göstәrilәnlәrin hәr biri
patent mәcmuәlәri•
referatlar
annotasiyalar
xülasәlәr

göstәrilәnlәrin hәr biri
referativ jurnallar•
referatlar
annotasiyalar
xülasәlәr

xülasәlәr
göstәrilәnlәrin hәr biri
annotasiyalar
referatlar

•
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Aşağıdakılardan hansı ilkin patent sәnәdlәrinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı patent sәnәdlәrinnin tәrkib elementi deyildir?

Patent sәnәdlәrinә daxil edilmәyәni göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı patent sәnәdlәrinә aid deyildir?

Beynәlxalq Patent Tәsnifatında bölmәlәrin içәrisindә yarımbölmәlәrdә şәrti olaraq hansı birlәşdirilir?

Patent formulyarının tәrtib edilmәsi patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı mәrhәlәsindә hәyata
keçirilir?

Patent tәmizliyinә mane olan patentlәrin hәqiqiliyinin vә onların verilmәsinin qanuniliyinin yoxlanması
patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

patent bülletenlәrinin siyahısı•

göstәrilәnlәrin hәr biri
annotasiyalar
rәsmi patent bülletenlәri•
referatlar
xülasәlәr

rәsmi patent göstәricilәri
rәsmi patent bülletenlәri
sәnaye nümunәlәrinin tәsvirlәri
lisenziya müqavilәlәri•
faydalı modellәrin tәsvirlәri

rәsmi patent göstәricilәri
sәnaye nümunәlәrinin tәsvirlәri
rәsmi patent bülletenlәri
ixtiraların düsturları•
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi sahәsindә edilәn dәyişikliklәr haqqında rәsmi nәşrlәr

sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin hüquqi mühafizәsi sahәsindә edilәn dәyişikliklәr haqqında rәsmi nәşrlәr
rәsmi patent bülletenlәri
ixtiraların tәsvirlәri
patent müvәkkillәrinә verilәn vәkalәtnamәlәr•
faydalı modellәrin tәsvirlәri

yaxın yarımqruplar
yaxın yarımsiniflәr
yaxın qruplar
yaxın siniflәr•
yaxın siniflәr vә qruplar

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı edilmir
yekun mәrhәlә•
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı edilmir
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi•
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә
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Patentanaloqların axtarışı vә onların tәhlili patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı mәrhәlәsindә
hәyata keçirilir?

Seçilmiş patenlәrin daha dәrindәn tәhlili patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı mәrhәlәsindә hәyata
keçirilir?

Sonradan tәdqiq etmәk üçün patentlәrin sistemlәşdirilmәsi vә seçilmәsi patent tәmizliyinin
ekspertizasının hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

Yoxlanılan obyektә aidiyyәti olan patentlәrin axtarışı patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı
mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

Ekspertiza üçün istifadә edilәcәk sәnәdlәrin tәrkibi patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı
mәrhәlәsindә müәyyәnlәşdirilir?

Ekspertiza üçün istifadә edilәcәk sәnәdlәrin tәrkibi patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı
mәrhәlәsindә müәyyәnlәşdirilir?

Hansı ölkәyә görә patent tәmizliyi yoxlanacaqsa, o ölkәnin patent qanunvericiliyinin öyrәnilmәsi patent
tәmizliyinin ekspertizasının hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı edilmir
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi•
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı edilmir
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi•
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı edilmir
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi•
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı edilmir
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi•
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı müәyyәnlәşdirilmir
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi•
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı müәyyәnlәşdirilmir
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi•
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı öyrәnilmir
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi•
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Yoxlanışın hansı ölkә üzrә keçirilmәsi patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı mәrhәlәsindә araşdırılır?

Obyektin patent tәmizliyini ifadә edәn rәsmi sәnәd hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı görülәn işlәr üçün әsas mәrhәlәdir?

Patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı görülәn işlәr mәrhәlәlәr üzrә qruplaşdırılır. Aşağıdakılardan
hansı bu mәrhәlәlәrdәn deyildir?

Әmtәә nişanlarına nәzәrәn patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?

Sәnaye nümunәlәrinә nәzәrәn patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?

Faydalı modellәrә nәzәrәn patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?

patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә

bu, patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı yoxlanmır
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi•
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
ekspertizanın bütün mәrhәlәlәrindә

bülleten
formulyar•
tәsvir
referat
düstur

göstәrilәnlәrin heç biri
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi•
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası mәrhәlәsi

göstәrilәnlәrin heç biri
iddia sәnәdinin ilkin ekspertizası mәrhәlәsi•
yekun mәrhәlә
patentlәrin axtarışı, öyrәnilmәsi vә tәhlili mәrhәlәsi
ekspertizanın aparılması üçün proqramın formalaşdırılma mәrhәlәsi

bütün sәnaye mülkiyyәti obyektlәri
hәm özlәri, hәm dә qablaşdırılmaları nişanlama ilә tәchiz edilәn mәmulatlar•
ancaq elә qurğular yoxlanılır ki, tәdarük edilәcәyi ölkәdә onların mühafizәsi nәzәrdә tutulmuş olsun
bütün texnika obyektlәri
tәrkib hissәlәri olan qurğular istisnalıq tәşkil etmәklә ancaq qurğular

bütün sәnaye mülkiyyәti obyektlәri
tәrkib hissәlәri olan qurğular istisnalıq tәşkil etmәklә ancaq qurğular•
ancaq elә qurğular yoxlanılır ki, tәdarük edilәcәyi ölkәdә onların mühafizәsi nәzәrdә tutulmuş olsun
bütün texnika obyektlәri
hәm özlәri, hәm dә qablaşdırılmaları nişanlama ilә tәchiz edilәn mәmulatlar

bütün sәnaye mülkiyyәti obyektlәri
ancaq elә qurğular yoxlanılır ki, tәdarük edilәcәyi ölkәdә onların mühafizәsi nәzәrdә tutulmuş olsun•
tәrkib hissәlәri kimi iştirak edәn qurğular istisnalıq tәşkil etmәklә ancaq qurğular
bütün texnika obyektlәri
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Ixtiralara nәzәrәn patent tәmizliyinin ekspertizası zamanı aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?

Patent tәmizliyinin ekspertizası müәyyәn metodika üzrә hәyata keçirilir. Bu metodika aşağıdakıların
hansından asılı deyildir?

Patent sahibinin hüquqları pozulduqda onun edәcәyi iddiaların vә ödәnilәcәk ziyanın qiymәtlәndirilmәsi
patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı tәrәfinә aiddir?

Patentdәn yayınma mümkündürsә, bunun üçün yolların müәyyәnlәşdirilmәsi patent tәmizliyinin
ekspertizasının hansı tәrәfinә aiddir?

Obyektdә onun tәrkib hissәlәrinin rolunun qiymәtlәndirilmәsi patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı
tәrәfinә aiddir?

Әlamәtlәrin mühümlüyünün, onların patentlәşdirilәn faydalı modeldә vә ya yoxlanılan obyektdә
әhәmiyyәtliliyinin qiymәtlәndirilmәsi patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı tәrәfinә aiddir?

Әlamәtlәrin mühümlüyünün, onların patentlәşdirilәn ixtirada vә ya yoxlanılan obyektdә
әhәmiyyәtliliyinin qiymәtlәndirilmәsi patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı tәrәfinә aiddir?

hәm özlәri, hәm dә qablaşdırılmaları nişanlama ilә tәchiz edilәn mәmulatlar

bütün sәnaye mülkiyyәti obyektlәri
bütün texnika obyektlәri•
tәrkib hissәlәri olan qurğular istisnalıq tәşkil etmәklә ancaq qurğular
ancaq elә qurğular yoxlanılır ki, tәdarük edilәcәyi ölkәdә onların mühafizәsi nәzәrdә tutulmuş olsun
hәm özlәri, hәm dә qablaşdırılmaları nişanlama ilә tәchiz edilәn mәmulatlar

ekspertizanın keçirilmәsi üçün konkret şәraitdәn
iddia sәnәdindә istifadә olunan termin vә işarәlәrdәn•
obyektin xüsusiyyәtlәrindәn
ekspertizanın mәqsәdindәn
hansı ölkәyә görә patent tәmizliyi yoxlanacaqsa, onun patent qanunvericiliyinin xüsusiyyәtlәrindәn

iqtisadi vә texniki
iqtisadi
hüquqi
texniki•
hüquqi vә iqtisadi

hüquqi
iqtisadi vә texniki
texniki•
hüquqi vә iqtisadi
iqtisadi

iqtisadi
iqtisadi vә texniki
hüquqi vә iqtisadi
texniki•
hüquqi

hüquqi
hüquqi vә iqtisadi
texniki•
iqtisadi vә texniki
iqtisadi

iqtisadi vә texniki
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Baxılan hala aidiyyәti olan bütün hüquqi mәsәlәlәrin dәqiq vә hәrtәrәfli nәzәrә alınması vә konkret
şәrait üçün onların qiymәtlәndirilmәsi patent tәmizliyinin ekspertizasının hansı tәrәfinә aiddir?

Patentin qüvvәdә olma müddәti qurtarıbsa, onun tәsirinә düşәn mәmulat nә zaman patent tәmizliyi
qazanır?

Patent tәmizliyi neçә ölkә üçün müәyyәn edilә bilәr?

Patent tәmizliyi nәyi ifadә edir?

Patent tәmizliyi obyektin hansı xassәsidir?

Aşağıdakılardan hansı Stokholm Kоnvensiyasının tәsis etdiyi Ümumdünya Әqli Mülkiyyәt Tәşkilatının
rәhbәredici оrqanlarından deyildir?

Aşağıdakılardan hansı Ümumdünya Әqli Mülkiyyәt Tәşkilatının rәhbәredici orqanlarına daxildir?

iqtisadi
hüquqi
texniki•
hüquqi vә iqtisadi

iqtisadi
hüquqi vә iqtisadi
iqtisadi vә texniki
hüquqi•
texniki

qüvvәdә olma müddәti qurtaran kimi•
qüvvәdә olma müddәti qurtardıqdan 1 il sonra
patenti olan mәmulat onun qüvvәdә olma müddәti qurtardıqdan sonra da patent tәmizliyi qazana bilmәz
qüvvәdә olma müddәti qurtardıqdan 3 ay sonra
qüvvәdә olma müddәti qurtardıqdan 6 ay sonra

4.0
2.0
1.0
bir vә ya bir neçә•
3.0

patent qabiliyyәti şәrtlәrinin odәnmәsini
onda әks olunan yeni hәllәrin doğrudan da faydalı effekt mәnbәyi olduğunu
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin mahiyyәtini әks etdirәn düsturların doğruluğunu
nәzәrdә tutulan ölkәnin әrazisindә qüvvәdә olan patentlәri pozmadan ondan sәrbәst istifadәnin mümkünlüyünü•
sәnaye mülkiyyәti obyektlәrinin realizә olunması üçün onların tam açıqlanmasını

texniki
iqtisadi
istehlak
sosial
hüquqi•

Konfrans
Mәrkәzi katiblik•
Beynәlxalq büro
Baş Mәclis
Әlaqәlәndirici komitә

Icraiyyә komitәsi

•
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Aşağıdakılardan hansı Ümumdünya Әqli Mülkiyyәt Tәşkilatının rәhbәredici orqanlarına daxil deyildir?

Beynәlxalq әqli mülkiyyәt günü hansıdır?

Azәrbaycan Respublikası neçәnci ildә Ümumdünya Әqli Mülkiyyәt Tәşkilatına üzv olmuşdur?

Ümumdünya Әqli Mülkiyyәt Tәşkilatının baş qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?

Avrasiya patentinin qüvvәdә olma müddәti Avrasiya iddia sәnәdinin verilmәsi tarixindәn etibarәn neçә il
tәşkil edir?

Avrasiya patent Konvensiyasının baş qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?

Avrasiya patent Konvensiyasının rәsmi dili hansı dildir?

Baş Mәclis•
Mәrkәzi katiblik
Mәrkәzi Şura
Mәslәhәt komitәsi

Konfrans
Mәrkәzi Şura•
Beynәlxalq büro
Baş Mәclis
Әlaqәlәndirici komitә

1 iyun
26 aprel•
18 mart
14 oktyabr
25 sentyabr

2005.0
1995.0•
1999.0
1991.0
2001.0

Berlin
Cenevrә•
London
Tokio
Roma

15.0
20.0•
5.0
3.0
10.0

Budapeşt
Moskva•
Madrid
Minsk
Paris

ingilis
rus•
rus vә ingilis
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Azәrbaycan Respublikasında Avrasiya patent Konvensiyası neçәnci ildәn qüvvәyә minib?

Neçәnci ildә Avrasiya patent Konvensiyası qüvvәyә mindi?

Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğru deyildir?

Bir neçә ölkәdә ixtiraya hüquqi mühafizә xahiş edildikdә belә mühafizәnin alınması işini sadәlәşdirәn
vә әlverişli edәn aşağıdakılardan hansıdır?

Azәrbaycan Respublikasında Patent kooperasiyası haqqında Müqavilә neçәnci ildәn qüvvәyә minib?

Aşağıdakılardan hansının tәlәblәrinә uyğun tәrtib olunmuş iddia sәnәdi «beynәlxalq iddia sәnәdi»
adlandırılır?

Birinci «beynәlxalq iddia sәnәdi» neçәnci ildә verilmişdir?

rus, fransız vә ingilis
alman vә ingilis

2005.0
1995.0•
1999.0
1991.0
2001.0

2005.0
1995.0•
1999.0
1991.0
2001.0

Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasında bir iştirakçıölkәdә verilib bütün digәr iştirakçı
ölkәlәrdә qüvvәdә olan patentin verilmәsi nәzәrdә tutulmayıb
PCT prosedurlarından istifadә etmәklә patentlәşdirmә nәticәsindә «beynәlxalq patent» alınır•
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә beynәlxalq ittifaq Paris ittifaqı adanır
Azәrbaycan Respublikasında Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası 1995ci ildәn qüvvәyә
minib
PCT bir neçә ölkәdә ixtiraya hüquqi mühafizә xahiş edildikdә belә mühafizәnin alınması işini sadәlәşdirir

Sәnaye nümunәlәrinin beynәlxalq tәsnifatı haqqında Lokarno Sazişi
Patent kooperasiyası haqqında Müqavilә•
Patent hüququ haqqında Müqavilә
Sәnaye nümunәlәrinin beynәlxalq depozitlәşmәsi haqqında Saziş
Beynәlxalq Patent Tәsnifatı haqqında Saziş

2005.0
1995.0•
1999.0
1991.0
2001.0

Sәnaye nümunәlәrinin beynәlxalq tәsnifatı haqqında Lokarno Sazişi
Patent kooperasiyası haqqında Müqavilә•
Patent hüququ haqqında Müqavilә
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası
Beynәlxalq Patent Tәsnifatı haqqında Saziş

1883.0
1978.0•
1919.0
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Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasına aid olmayanı göstәrin.

Aşağıdakıların hansı Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının әsas müddәası
deyildir?

Aşağıdakıların hansında iştirak edәn dövlәtlәr Beynәlxalq patent kooperasiyası ittifaqını yaradıb?

PCT abreviaturası aşağıdakılardan hansına mәxsusdur?

Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının müddәalarına görә hәr hansı iştirakçı
ölkәdә әmtәә nişanları üçün verilәn iddia sәnәdi birinci iştirakçıölkәdә iddia sәnәdinin verilmә tarixindәn
etibarәn neçә ay müddәtindә bütün digәr ölkәlәrdә ilkinliyә malikdir?

Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının müddәalarına görә hәr hansı iştirakçı
ölkәdә sәnaye nümunәlәri üçün verilәn iddia sәnәdi birinci iştirakçıölkәdә iddia sәnәdinin verilmә
tarixindәn etibarәn neçә ay müddәtindә bütün digәr ölkәlәrdә ilkinliyә malikdir?

1995.0
1899.0

düzgün cavab yoxdur
beynәlxalq patentin verilmәsi nәzәrdә tutulur•
hәr hansı iştirakçıölkәdә verilәn iddia sәnәdi birinci iştirakçıölkәdә iddia sәnәdinin verilmә tarixindәn etibarәn
müәyyәn müddәt әrzindә bütün digәr ölkәlәrdә ilkinliyә malikdir
bir iştirakçıölkәdә digәr iştirakçıölkәnin vәtәndaşlarına, firmalarına sәnaye mülkiyyәti üçün öz vәtәndaşlarına,
firmalarına verildiyi kimi hüqüqi mühafizә verilir
Patentlә verilәn müstәsna hüquqdan qәrәzli istifadә hallarının qarşısının alınması üzrә müddәa

düzgün cavab yoxdur
bir iştirakçıölkәdә verilib bütün digәr iştirakçıölkәlәrdә qüvvәdә olan patentin verilmәsi nәzәrdә tutulur•
hәr hansı iştirakçıölkәdә verilәn iddia sәnәdi birinci iştirakçıölkәdә iddia sәnәdinin verilmә tarixindәn etibarәn
müәyyәn müddәt әrzindә bütün digәr ölkәlәrdә ilkinliyә malikdir
bir iştirakçıölkәdә digәr iştirakçıölkәnin vәtәndaşlarına, firmalarına sәnaye mülkiyyәti üçün öz vәtәndaşlarına,
firmalarına verildiyi kimi hüqüqi mühafizә verilir
Patentlә verilәn müstәsna hüquqdan qәrәzli istifadә hallarının qarşısının alınması üzrә müddәa

Beynәlxalq Patent Tәsnifatı haqqında Saziş
Sәnaye nümunәlәrinin beynәlxalq tәsnifatı haqqında Lokarno Sazişi
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası
Patent hüququ haqqında Müqavilә
Patent kooperasiyası haqqında Müqavilә•

Patent kooperasiyası haqqında Müqavilә•
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası
Sәnaye nümunәlәrinin beynәlxalq tәsnifatı haqqında Lokarno Sazişi
Beynәlxalq Patent Tәsnifatı haqqında Saziş
Patent hüququ haqqında Müqavilә

18.0
1.0
3.0
6.0•
12.0

18.0
1.0
3.0
6.0•
12.0
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Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının müddәalarına görә hәr hansı iştirakçı
ölkәdә faydalı modellәr üçün verilәn iddia sәnәdi birinci iştirakçıölkәdә iddia sәnәdinin verilmә tarixindәn
etibarәn neçә ay müddәtindә bütün digәr ölkәlәrdә ilkinliyә malikdir?

Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının müddәalarına görә hәr hansı iştirakçı
ölkәdә ixtiralar üçün verilәn iddia sәnәdi birinci iştirakçıölkәdә iddia sәnәdinin verilmә tarixindәn etibarәn
neçә ay müddәtindә bütün digәr ölkәlәrdә ilkinliyә malikdir?

Doğru olmayan mülahizәni göstәrin.

Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğru deyildir?

Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә beynәlxalq ittifaq necә adanır?

Azәrbaycan Respublikasında Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası neçәnci ildәn
qüvvәyә minib?

Halhazırda Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının nә qәdәr üzvü vardır?

1.0
18.0
6.0
3.0
12.0•

3.0
1.0
18.0
12.0•
6.0

Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә beynәlxalq ittifaq Paris ittifaqı adanır
Azәrbaycan Respublikasında Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası 1995ci ildәn qüvvәyә
minib
halhazırda Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının 100dәn artıq üzvü vardır
ixtiralara hüquqların mühafizәsinin beynәlxalq sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi sahәsindә әsas beynәlxalq saziş Sәnaye
mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasıdır
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasında bir iştirakçıölkәdә verilib bütün digәr iştirakçı
ölkәlәrdә qüvvәdә olan patentin verilmәsi nәzәrdә tutulub

•

halhazırda Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasının 100dәn artıq üzvü vardır
Azәrbaycan Respublikasında Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası 1995ci ildәn qüvvәyә
minib
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә beynәlxalq ittifaq Paris ittifaqı adlanır
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasında beynәlxalq patentin verilmәsi nәzәrdә tutulub•
ixtiralara hüquqların mühafizәsinin beynәlxalq sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi sahәsindә әsas beynәlxalq saziş Sәnaye
mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyasıdır

Strasburq ittifaqı
Budapeşt ittifaqı
Roma ittifaqı
Paris ittifaqı•
Madrid ittifaqı

1999.0
1991.0
2001.0
2005.0
1995.0•



586

587

588

589

590

591

Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası neçәnci ildә imzalanıb?

Mәqsәdi bir dövlәtin vәtәndaşlarına, firmalarına vә tәşkilatlarına digәr ölkәlәrin әrazisindә öz әmtәә
nişanlarını qeydiyyata aldırmaq üçün daha güzәştli şәrait yaratmaq aşağıdakılardan hansına mәxsusdur?

Mәqsәdi bir dövlәtin vәtәndaşlarına, firmalarına vә tәşkilatlarına digәr ölkәlәrin әrazisindә öz sәnaye
nümunәlәrini patentlәşdirmәk üçün daha güzәştli şәrait yaratmaq aşağıdakılardan hansına mәxsusdur?

Mәqsәdi bir dövlәtin vәtәndaşlarına, firmalarına vә tәşkilatlarına digәr ölkәlәrin әrazisindә öz ixtiralarını
patentlәşdirmәk üçün daha güzәştli şәrait yaratmaq aşağıdakılardan hansına mәxsusdur?

Әmtәә nişanlarına hüquqların mühafizәsinin beynәlxalq sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi sahәsindә әsas
beynәlxalq saziş hansıdır?

Sәnaye nümunәlәrinә hüquqların mühafizәsinin beynәlxalq sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi sahәsindә әsas
beynәlxalq saziş hansıdır?

30a qәdәr
80.0
71.0
100dәn artıq•
53.0

1954.0
1867.0
1883.0•
1919.0
1934.0

Bern Konvensiyası
Paris Konvensiyası•
Lokarno Sazişi
Nitsa Sazişi
Nayrobi Müqavilәsi

Nitsa Sazişi
Bern Konvensiyası
Lokarno Sazişi
Paris Konvensiyası•
Nayrobi Müqavilәsi

Nitsa Sazişi
Nayrobi Müqavilәsi
Lokarno Sazişi
Paris Konvensiyası•
Bern Konvensiyası

Patent hüququ haqqında Müqavilә
Sәnaye nümunәlәrinin beynәlxalq tәsnifatı haqqında Lokarno Sazişi
Әmtәәlәrin üzәrindә yalan vә çaşdırıcı mәnşә göstәricilәrinin qarşısının alınması haqqında vә әmtәә nişanlarının
beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişi
Nayrobi Müqavilәsi
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası•

Sәnaye nümunәlәrinin beynәlxalq tәsnifatı haqqında Lokarno Sazişi
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası•
Nayrobi Müqavilәsi
Әmtәәlәrin üzәrindә yalan vә çaşdırıcı mәnşә göstәricilәrinin qarşısının alınması haqqında vә әmtәә nişanlarının
beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişi
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Ixtiralara hüquqların mühafizәsinin beynәlxalq sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi sahәsindә әsas beynәlxalq
saziş hansıdır?

Nişanların beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişi aşağıda göstәrilәnlәrin hansının çәrçivәsindә
fәaliyyәt göstәrir?

Nişanların qeydiyyatı üçün әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq tәsnifatı haqqında Nitsa Sazişi Azәrbaycan
Respublikasında neçәnci ildә qüvvәyә minib?

Azәrbaycan Respublikası Nişanların beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişinin Protokoluna
neçәnci ildә qoşulmuşdur?

Nişanların beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişinin Protokolu neçәnci ildә qәbul olunub?

Nişanların beynәlxalq qeydiyyatını hәyata keçirmәklә bir ölkәdә maraqlı şәxslәrә mәxsus nişanların
Saziş iştirakçısı olan digәr ölkәlәrin әrazisindә hüquqi mühafizә әldә etmәsini asanlaşdırmaq aşağıdakılardan
hansının mәqsәdidir?

Azәrbaycan Respublikasında Nişanların beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişi neçәnci ildәn
qüvvәyә minib?

Patent hüququ haqqında Müqavilә

Patent hüququ haqqında Müqavilә
Nayrobi Müqavilәsi
Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris Konvensiyası•
Sәnaye nümunәlәrinin beynәlxalq tәsnifatı haqqında Lokarno Sazişi
Әmtәәlәrin üzәrindә yalan vә çaşdırıcı mәnşә göstәricilәrinin qarşısının alınması haqqında vә әmtәә nişanlarının
beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişi

Budapeşt Müqavilәsi
Paris Konvensiyası•
Bern Konvensiyası
Nayrobi Müqavilәsi
Roma Konvensiyası

2010.0
2003.0•
1997.0
1990.0
2000.0

2001.0
2006.0•
1991.0
1995.0
1999.0

2006.0
1989.0•
1938.0
1899.0
1978.0

Strasburq Sazişi
Madrid Sazişi•
Lokarno Sazişi
Haaqa Sazişi
Nitsa Sazişi
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Nişanların beynәlxalq qeydiyyatı haqqında Madrid Sazişi neçәnci ildә qәbul olunub?

Domen adı vә ya onun әsas hissәsi hansı şәkildә qeydiyyata alınarsa, bu, geniş tanınmış әmtәә nişanının
sahibinin hüquqlarının pozulması hesab edilmir?

Sahibkarlıq fәaliyyәtindә aşağıdakılardan hansı haqsız rәqabәtin formalarına aid edilir?

Әmtәә nişanı vә coğrafi göstәrici ilә qanunsuz tәchiz edilmiş mallar Azәrbaycan Respublikasına
gәtirilәrkәn mәhkәmә qәrarına әsasәn hәmin malların sәrbәst dövriyyәyә buraxılışı gömrük orqanları
tәrәfindәn neçә iş günü müddәtinә dayandırıla bilәr?

Әmtәә nişanı vә coğrafi göstәricilәrә aid lisenziya müqavilәsinin bağlanması vә nәzәrdә tutulan şәrtlәrin
yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar mübahisәlәrә hansı qaydada baxılır?

Әmtәә nişanı vә coğrafi göstәricilәrә hüquqların verilmәsinә aid müqavilәnin bağlanması vә nәzәrdә
tutulan şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar mübahisәlәrә hansı qaydada baxılır?

2005.0
1995.0•
1999.0
1991.0
2001.0

1883.0
1891.0•
1919.0
1978.0
1899.0

geniş tanınmış әmtәә nişanının transliterasiya edildiyi
düzgün cavab yoxdur•
geniş tanınmış әmtәә nişanına oxşadıldığı
geniş tanınmış әmtәә nişanının tәkrarlandığı
geniş tanınmış әmtәә nişanının tәrcümә edildiyi

istehlakçıların çaşdırılması
göstәrilәnlәrin hәr biri•
rәqibin tәsarrüfat fәaliyyәtinә müdaxilә
rәqibin tәsarrüfat fәaliyyәtinin nüfuzdan salınması
haqsız işgüzarlıq davranışı

30.0
10.0•
5.0
3.0
15.0

Azәrbaycanın patent müvәkkillәrinin Dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınan patent müvәkkili tәrәfindәn
mәhkәmәdә•
istehlakçıların rәyinә әsaslanaraq
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin Apelyasiya şurası
tәrәfindәn
ekspertlәrin rәyinә әsaslanaraq

Azәrbaycanın patent müvәkkillәrinin Dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınan patent müvәkkili tәrәfindәn
mәhkәmәdә•
istehlakçıların rәyinә әsaslanaraq
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin Apelyasiya şurası
tәrәfindәn
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Coğrafi göstәricidәn qanunsuz istifadә ilә әlaqәdar mübahisәlәrә hansı qaydada baxılır?

Әmtәә nişanına aid müstәsna hüququn pozulması ilә әlaqәdar mübahisәlәrә hansı qaydada baxılır?

Kollektiv nişanın hüquqi mühafizәsinin vaxtından әvvәl dayandırılması ilә әlaqәdar mübahisәlәrә hansı
qaydada baxılır?

Әmtәә nişanı qeydә alındığı tarixdәn fasilәsiz olaraq neçә il әrzindә istifadә olunmadıqda onun
qeydiyyatına xitam verә bilәr?

Әmtәә nişanı nә zaman qeydiyyatın bütün qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә tamamilә vә ya qismәn
etibarsız sayıla bilәr?

Aşağıdakılardan hansı coğrafi göstәricinin qeydiyyatının lәğvinin mümkün halıdır?

Aşağıdakılardan hansı әmtәә nişanının qeydiyyatının lәğvinin mümkün halıdır?

ekspertlәrin rәyinә әsaslanaraq

Azәrbaycanın patent müvәkkillәrinin Dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınan patent müvәkkili tәrәfindәn
mәhkәmәdә•
istehlakçıların rәyinә әsaslanaraq
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin Apelyasiya şurası
tәrәfindәn
ekspertlәrin rәyinә әsaslanaraq

Azәrbaycanın patent müvәkkillәrinin Dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınan patent müvәkkili tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin Apelyasiya şurası
tәrәfindәn
istehlakçıların rәyinә әsaslanaraq
mәhkәmәdә•
ekspertlәrin rәyinә әsaslanaraq

Azәrbaycanın patent müvәkkillәrinin Dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınan patent müvәkkili tәrәfindәn
mәhkәmәdә•
istehlakçıların rәyinә әsaslanaraq
ekspertlәrin rәyinә әsaslanaraq
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin Apelyasiya şurası
tәrәfindәn

10.0
3.0
1.0
2.0
5.0•

әmtәә nişanı kimi qeydә alınmaqdan imtina edilmәsinin mütlәq әsaslarının tәlәblәri pozulmaqla qeydә alınmışsa
«әmtәә nişanı» anlayışına uyğun gәlmirsә
әmtәә nişanı qüvvәdә olduğu müddәtdә tam vә ya qismәn Sәnaye mülkiyyәtinin mühafizәsi üzrә Paris
Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlәtlәrin hәr hansı birindә, әmtәә nişanının sahibi ilә bilavasitә әlaqәsi olan
şәxsin adına, Konvensiyanın tәlәblәri pozulmaqla verildikdә
әmtәә nişanı qüvvәdә olduğu müddәtdә, müәyyәn növ mallarda ümumi şәkildә istifadә olunan nişanlara
çevrildikdә
göstәrilәn halların hәr birindә•

coğrafi göstәrici qüvvәdәn düşdükdә
fiziki şәxs sahibkarlıq fәaliyyәtini dayandırdıqda
hüquqi şәxs lәğv edildikdә
göstәrilәnlәrin hәr biri•
coğrafi göstәricinin mәnşә ölkәsindә hüquqi mühafizәsinә xitam verildikdә
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Coğrafi göstәricidәn istifadә hüququna dair şәhadәtnamә nә üçün verilir?

Coğrafi göstәricidәn istifadә hüququna dair şәhadәtnamә aşağıdakılardan hansını tәsdiq edәn sәnәddir?

Әmtәә nişanına dair şәhadәtnamә üçün hansı mülahizә doğrudur?

Әmtәә nişanına dair şәhadәtnamә aşağıdakılardan hansını әks etdirәn sәnәddir?

Әmtәә nişanına dair şәhadәtnamә nә üçün verilir?

Әmtәә nişanına dair şәhadәtnamә:

Әmtәә nişanına dair şәhadәtnamә aşağıdakılardan hansını tәsdiq edәn sәnәddir?

qeydә alınmış әmtәә nişanından istifadә edilmәdikdә qeydiyyata xitam verilmәsi haqqında qәrar qәbul edildikdә
şәhadәtnamә sahibi qeydiyyatdan imtina etdikdә
göstәrilәnlәrin hәr biri•
qeydiyyat etibarsız sayıldıqda
qeydiyyatın qüvvәdә olma müddәti sona çatdıqda

dövlәt rüsumunun ödәnildiyini göstәrmәk üçün
qeydә alınmış coğrafi göstәricidәn istifadәyә müstәsna hüququn verilmәsini tәsdiq etmәk üçün
malın vә ya xidmәtin xüsusiyyәtlәrini әks etdirmәk üçün
coğrafi göstәricinin aid edilәcәyi malın vә ya xidmәtin adını göstәrmәk üçün
şәhadәtnamә sahibinin göstәrilәn maldan vә ya xidmәtdәn istifadә hüququnu tәsdiq etmәk üçün•

әmtәәlәrin qeydiyyatı üçün әmtәәlәrin Nitsa tәsnifatı üzrә qruplaşdırılmış siyahısını
malın vә ya xidmәtin xüsusiyyәtlәrinin tәsvirini
iddiaçının adını
qeydiyyat barәsindә vәsatәti
iddia edilmiş nişanın qeydә alınması faktını•

әmtәәlәrin Nitsa tәsnifatı üzrә qruplaşdırılmış siyahısını göstәrir
qeydiyyat barәsindә vәsatәti tәsdiq edir
iddiaçının adını tәsdiq edir
düzgün cavab yoxdur•
malın vә ya xidmәtin xüsusiyyәtlәrinin tәsvirini verir

iddiaçının adını
nişanın vә ya onun müәyyәn hissәsinin transliterasiyası vә tәrcümәsini
iddia edilәn nişanın şәkli vә ya üçölçülü formasını
malın istehsal edildiyi coğrafi obyektin hüdudlarını
qeydә alınmış nişanın tәsvirini•

qeydiyyat barәsindә vәsatәti tәsdiq etmәk
malın vә ya xidmәtin xüsusiyyәtlәrinin tәsvirini göstәrmәk
әmtәәlәrin qeydiyyatı üçün әmtәәlәrin Nitsa tәsnifatı üzrә qruplaşdırılmış siyahısını әks etdirmәk
mallara vә xidmәtlәrә aid nişan sahibinin müstәsna hüququnu tәsdiq etmәk•
iddiaçının adını göstәrmәk

iddiaçının adını tәsdiq edәn sәnәddir
iddia edilәn nişanın şәkli vә ya üçölçülü formasını göstәrәn sәnәddir
xidmәtin göstәrildiyi coğrafi obyektin hüdudlarını göstәrәn sәnәddir
nişanın vә ya onun müәyyәn hissәsinin transliterasiyası vә tәrcümәsini göstәrәn sәnәddir
iddia edilmiş nişanın ilkinliyini tәsdiq edәn sәnәddir•

iddia edilәn coğrafi göstәricinin işarәsini
iddiaçının adını
әmtәәlәrin qeydiyyatı üçün әmtәәlәrin Nitsa tәsnifatı üzrә qruplaşdırılmış siyahısını

•
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Әmtәә nişanlarının vә coğrafi göstәricilәrin hüquqi mühafizәsi sahәsindә beynәlxalq müqavilәlәrdә
Azәrbaycan Respublikasında nәzәrdә tutulmuş qaydalardan fәrqli qaydalar müәyyәnlәşdirildikdә hansı
qaydalar әsas götürülür?

Aşağıdakılardan hansı birinci növbәdә kәşfә yox, ixtiraya aid cәhәtdir?

Aşağıdakılardan hansı elmi biliklәrә aiddir?

Elmi yeni hadisәlәrlә zәnginlәşdirәn hansıdır?

Elmi yeni xassәlәrlә zәnginlәşdirәn hansıdır?

Elmi yeni qanunauyğunluqlarla zәnginlәşdirәn hansıdır?

Elmi mәsәlәnin hәlli aşağıdakılardan hansıdır?

iddia edilmiş nişanın әmtәә nişanı kimi qeydә alınması faktını•
nişanın vә ya onun müәyyәn hissәsinin transliterasiyası vә tәrcümәsini

hansı qaydaların әsas götürülmәsini mәhkәmә müәyyәnlәşdirir
Azәrbaycan Respublikasında nәzәrdә tutulmuş qaydalar
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin vәziyyәtә müvafiq
qәrarı
beynәlxalq müqavilәlәrin qaydaları•
әksliklәri aradan qaldıran yeni işlәnmiş qaydalar

elmi yeni xassәlәrlә zәnginlәşdirir
elmi biliklәrә aiddir
elmi yeni hadisәlәrlә zәnginlәşdirir
elmi yeni qanunauyğunluqlarla zәnginlәşdirir
praktiki mәsәlәnin texniki hәllidir•

düzgün cavab yoxdur
ixtira
faydalı model
kәşf•
sәnaye nümunәsi

düzgün cavab yoxdur
sәnaye nümunәsi
ixtira
faydalı model
kәşf•

düzgün cavab yoxdur
ixtira
faydalı model
kәşf•
sәnaye nümunәsi

faydalı model
ixtira
düzgün cavab yoxdur
sәnaye nümunәsi
kәşf•

faydalı model
ixtira
düzgün cavab yoxdur



626

627

628

629

630

631

632

Aşağıdakılardan hansı «patent qabiliyyәti» termini ilә analoji mәna daşıyır?

Patentşünaslıqda nәyә malik texniki hәllәr mühafizә qabiliyyәtli adlandırılır?

Patentşünaslıqda texniki hәllin mühafizә qabiliyyәtli olması üçün aşağıdakılardan hansı ödәnmәlidir?

Nә zaman texniki hәll mühafizә qabiliyyәtli olur?

Patentşünaslıqda qoyulan mәsәlәnin hәll edilmiş hesab olunması üçün zәruri olanı göstәrin

Patentşünaslıqda qoyulan mәsәlәnin hәll edilmiş hesab olunması üçün şәrt hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı patentşünaslıqda qoyulan mәsәlәnin hәll edilmiş hesab olunması üçün şәrtlәrdәn
biridir?

sәnaye nümunәsi
kәşf•

patent sahibi
ixtiranın ilkinliyi
düzgün cavab yoxdur
lisenziya müqavilәli olmaq
mühafizә qabiliyyәtli olmaq•

düzgün cavab yoxdur
şәrti işarәlәr, cәdvәllәr vә qaydalara
informasiyanın tәqdimi üsullarına
faydalı effektә•
kompyuter alqoritmlәri vә proqramlarına

düzgün cavab yoxdur
şәrti işarәlәrә malik olmalıdır
informasiyanın tәqdimat üsullarına malik olmalıdır
yeniliyә malik olmalıdır•
kompyuter proqramlarına malik olmalıdır

informasiyanın tәqdimi üsullarına malikdirsә
şәrti işarәlәr, cәdvәllәr vә qaydalara malikdirsә
düzgün cavab yoxdur
kompyuter alqoritmlәrinә malikdirsә
mühüm fәrqlәrә malikdirsә•

әqli fәaliyyәtin tәşkili metodları şәklindәdirsә
hәll elmi nәzәriyyә şәklindәdirsә
hәll riyazi metod şәklindәdirsә
hәll bәdii konstruktorluq işinin nәticәsidirsә
hәll istifadә üçün yararlıdırsa•

hәll elmi nәzәriyyә şәklindәdirsә
hәll prinsipcә mühüm mәqamları açırsa•
hәll bәdii konstruktorluq işinin nәticәsidirsә
hәll riyazi metod şәklindәdirsә
әqli fәaliyyәtin tәşkili metodları şәklindәdirsә

hәll elmi nәzәriyyә şәklindәdirsә
mәsәlәnin hәlli üçün texniki vasitәlәr göstәrilirsә•
hәll bәdii konstruktorluq işinin nәticәsidirsә
hәll riyazi metod şәklindәdirsә
әqli fәaliyyәtin tәşkili metodları şәklindәdirsә
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Aşağıdakı şәrtlәrdәn hansının ödәnmәsi patentşünaslıqda qoyulan mәsәlәnin hәll edilmiş hesab
olunması üçün deyildir?

Patentşünaslıqda qoyulan mәsәlәnin hәll edilmiş hesab olunması üçün şәrt olmayanı göstәrin

Aşağıda müxtәlif şәrtlәr verilmişdir. Onlardan hansı patentşünaslıqda qoyulan mәsәlәnin hәll edilmiş
hesab olunması üçün şәrt deyildir?

Aşağıdakılardan hansı patentşünaslıqda qoyulan mәsәlәnin hәll edilmiş hesab olunması üçün şәrt
deyildir?

İxtira kimi iddia olunan tәklifin aşağıdakılardan hansına cavab vermәsi tәlәb edilmir ?

Aşağıdakılardan hansı ixtiraya aid deyildir?

İddianın ixtira kimi tanınması üçün hansının ödәnmәsi tәlәb olunmur?

düzgün cavab yoxdur
әqli fәaliyyәtin tәşkili metodları şәklindәdirsә•
hәll prinsipcә mühüm mәqamları açırsa
mәsәlәnin hәlli üçün texniki vasitәlәr göstәrilirsә
hәll hәyata keçirilә bilәndirsә, yәni istifadә üçün yararlıdırsa

düzgün cavab yoxdur
hәll bәdii konstruktorluq işinin nәticәsidirsә•
hәll prinsipcә mühüm mәqamları açırsa
mәsәlәnin hәlli üçün texniki vasitәlәr göstәrilirsә
hәll hәyata keçirilә bilәndirsә, yәni istifadә üçün yararlıdırsa

düzgün cavab yoxdur
hәll riyazi metod şәklindәdirsә•
hәll prinsipcә mühüm mәqamları açırsa
mәsәlәnin hәlli üçün texniki vasitәlәr göstәrilirsә
hәll hәyata keçirilә bilәndirsә, yәni istifadә üçün yararlıdırsa

düzgün cavab yoxdur
hәll elmi nәzәriyyә şәklindәdirsә•
hәll prinsipcә mühüm mәqamları açırsa
mәsәlәnin hәlli üçün texniki vasitәlәr göstәrilirsә
hәll hәyata keçirilә bilәndirsә, yәni istifadә üçün yararlıdırsa

faydalı effektә malik olmalıdır
әqli fәaliyyәtin tәşkili metodları şәklindә olmalıdır•
mәlum hәllәrlә müqayisәdә mühüm fәrqlәrә malik olmalıdır
texniki hәll olmalıdır
yeni olmalıdır

faydalı effektә malik olmalıdır
bәdii konstruktorluq işinin nәticәsi olmalıdır•
mәlum hәllәrlә müqayisәdә mühüm fәrqlәrә malik olmalıdır
texniki hәll olmalıdır
yeni olmalıdır

faydalı effektә malik olmalıdır
riyazi metod olmalıdır•
mәlum hәllәrlә müqayisәdә mühüm fәrqlәrә malik olmalıdır
texniki hәll olmalıdır
yeni olmalıdır



640

641

642

643

644

645

646

647

İxtira şamili edilmәyәni göstәrin

Hansı ixtiraya qoyulan tәlәb deyildir?

İxtira kimi iddia olunan tәklif aşağıdakılardan hansına cavab vermәlidir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ixtira üçündür?

Aşağıdakılardan hansı ixtiraya aiddir?

İddianın ixtira kimi tanınması üçün hansı ödәnmәlidir?

İxtiraya aid tәlәbi göstәrin

İxtira qoyulan tәlәbi göstәrin

faydalı effektә malik olmalıdır
elmi nәzәriyyә olmalıdır•
mәlum hәllәrlә müqayisәdә mühüm fәrqlәrә malik olmalıdır
texniki hәll olmalıdır
yeni olmalıdır

faydalı effektә malik olmalıdır
kәşf olmalıdır•
mәlum hәllәrlә müqayisәdә mühüm fәrqlәrә malik olmalıdır
texniki hәll olmalıdır
yeni olmalıdır

texniki hәll olmalıdır•
kәşf olmalıdır
bәdii konstruktorluq işinin nәticәsi olmalıdır
riyazi metod olmalıdır
elmi nәzәriyyә olmalıdır

bәdii konstruktorluq işinin nәticәsi olmalıdır
mәlum hәllәrlә müqayisәdә mühüm fәrqlәrә malik olmalıdır•
elmi nәzәriyyә olmalıdır
kәşf olmalıdır
riyazi metod olmalıdır

bәdii konstruktorluq işinin nәticәsi olmalıdır
yeni olmalıdır•
elmi nәzәriyyә olmalıdır
kәşf olmalıdır
riyazi metod olmalıdır

bәdii konstruktorluq işinin nәticәsi olmalıdır
faydalı effektә malik olmalıdır•
elmi nәzәriyyә olmalıdır
kәşf olmalıdır
riyazi metod olmalıdır

elmi nәzәriyyә olmalıdır
faydalı effektә malik olmalıdır•
hәll erqonomik tәlәblәrә uyğun olmalıdır
bәdiikompozisiya hәlli tam olmalıdır
ikiölçülü müstәvi tәsvirә malik olmalıdır

elmi nәzәriyyә olmalıdır

•
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Hansı ixtiraya qoyulan tәlәbdir?

İxtira hansı tәlәbә cavab vermәlidir?

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә sәnaye nümunәsi üçün patentin qüvvәdә olma müddәti iddia
sәnәdinin Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә
verildiyi gündәn etibarәn hansı müddәtә müәyyәnlәşdirilir?

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә faydalı model üçün patentin qüvvәdә olma müddәti iddia sәnәdinin
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә verildiyi
gündәn etibarәn hansı müddә müәyyәnlәşdirilir?

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә ixtira üçün patentin qüvvәdә olma müddәti iddia sәnәdinin
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә verildiyi
gündәn etibarәn hansı müddәtә müәyyәnlәşdirilir?

«Patent haqqında» qanun Azәrbaycan Respublikasında ixtiranın patent qabiliyyәti şәrtlәrini
müәyyәnlәşdirir. Ixtira hәmin sahәdә çalışan mütәxәssis üçün mövcud bilgilәrdәn açıqaşkar irәli gәlmirsә,
o, aşağıdakı şәrtlәrdәn hansını ödәmiş olur?

mәlum hәllәrlә müqayisәdә mühüm fәrqlәrә malik olmalıdır•
hәll erqonomik tәlәblәrә uyğun olmalıdır
bәdiikompozisiya hәlli tam olmalıdır
ikiölçülü müstәvi tәsvirә malik olmalıdır

elmi nәzәriyyә olmalıdır
yeni olmalıdır•
hәll erqonomik tәlәblәrә uyğun olmalıdır
bәdiikompozisiya hәlli tam olmalıdır
ikiölçülü müstәvi tәsvirә malik olmalıdır

elmi nәzәriyyә olmalıdır
texniki hәll olmalıdır•
hәll erqonomik tәlәblәrә uyğun olmalıdır
bәdiikompozisiya hәlli tam olmalıdır
ikiölçülü müstәvi tәsvirә malik olmalıdır

3 il
20 il
5 il
10 il•
15 il

20 il
15 il
3 il
5 il
10 il•

3 il
10 il
15 il
20 il•
5 il

mühüm fәrqlәrә malikdir
yenidir
ixtira sәviyyәsinә malikdir•
faydalı effektә malikdir
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«Patent haqqında» qanun Azәrbaycan Respublikasında ixtiranın patent qabiliyyәti şәrtlәrini
müәyyәnlәşdirir. Әgәr ixtira mövcud bilgilәr mәcmusunda bir hissәni tәkrarlamırsa, o, aşağıdakı şәrtlәrdәn
hansını ödәmiş olur?

«Patent haqqında» qanun Azәrbaycan Respublikasında ixtiranın patent qabiliyyәti şәrtlәrini
müәyyәnlәşdirir. Әgәr ixtiranın obyekti sәnayenin vә tәsәrrüfatın hәr hansı sahәsindә hazırlana vә ya istifadә
edilә bilәrsә, o, aşağıdakı şәrtlәrdәn hansını ödәmiş olur?

İddianın ixtira sәviyyәli olduğu dedikdә, nә başa düşülür?

Ixtira hansı halda ixtira sәviyyәsinә malik hesab edilir

Patentşünaslıqda mövcud bilgilәr mәcmusuna ixtira barәsindә iddia sәnәdinin verildiyi günә kimi
aşağıdakılardan hansına müәssәr olan mәlumatlar aid edilir?

Ixtira nә zaman yeni sayılır?

Hansı halda ixtira sәnayedә tәtbiq oluna bilәn sayılır?

sәnayedә tәtbiq oluna bilәndir

sәnayedә tәtbiq oluna bilәndir
faydalı effektә malikdir
ixtira sәviyyәsinә malikdir
yenidir•
mühüm fәrqlәrә malikdir

yenidir
mühüm fәrqlәrә malikdir
ixtira sәviyyәsinә malikdir
sәnayedә tәtbiq oluna bilәndir•
faydalı effektә malikdir

yeni vә sәnayedә tәtbiq edilә bilәndir
mövcud bilgilәr mәcmusunda bir hissәni tәkrarlamır
yenidir
ixtiranın obyekti sәnayenin vә tәsәrrüfatın hәr hansı sahәsindә hazırlana vә ya istifadә edilә bilәr
hәmin sahәdә çalışan mütәxәssis üçün mövcud bilgilәrdәn açıqaşkar irәli gәlmir•

mövcud bilgilәr mәcmusunda bir hissәni tәkrarlamırsa
hәmin sahәdә çalışan mütәxәssis üçün mövcud bilgilәrdәn açıqaşkar irәli gәlmirsә•
sәnayedә tәtbiq edilә bilәndirsә
yenidirsә
yeni vә sәnayedә tәtbiq edilә bilәndirsә

patent müvәkkilinә
müәllifә
dünyada hamıya•
müәllifin çalışdığı tәşkilatda hamıya
ölkәdә hamıya

sәnayenin mövcud halında ilk dәfә istifadә olunursa
sәnayenin mövcud imkanları әsasında ilk dәfә istehsal olunursa
daxili istehlak bazarına ilk dәfә daxil edilirsә
mövcud bilgilәr mәcmusunda bir hissәni tәkrarlamırsa•
ixtira edilәnә qәdәr müәllifә vә onun hәmkarlarına namәlum olarsa

ixtiranın obyekti sәnayenin müvafiq sahәsinin inkişaf etdirilmәsi üzrә işlәrin tәrkib hissәsinә uyğun olarsa
düzgün cavab yoxdur
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Mikroorqanizmlәr istisna olmaqla, bitkilәr vә heyvanlar, onların mahiyyәt üzrә bioloji yetişdirilmәsi
üsulları (qeyribioloji vә mikrobioloji üsullar istisna olmaqla) aşağıdakılardan hansının obyekti ola bilәr?

Ixtiraya patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan әrizә neçә nüsxәdә tәqdim
edilmәlidir?

Ixtiranın referatı hansı dildә (dillәrdә) tәqdim edilmәlidir?

Ixtiraya patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdindәn başqa, qalan sәnәdlәr neçә nüsxәdә tәqdim
edilmәlidir?

Ixtiraya patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan, ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk
üçün çertyojlar vә digәr materiallar neçә nüsxәdә tәqdim edilmәlidir?

Ixtiraya patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan ixtiranın düsturu neçә nüsxәdә
tәqdim edilmәlidir?

Ixtiraya patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan ixtiranın tәsviri neçә nüsxәdә
tәqdim edilmәlidir?

ixtiranın obyektinin sәnayedә istifadәsi daxili bazarda digәr analoji obyektlәrin rәqabәt qabiliyyәtini aşağı salarsa
ixtira üçün iddia sәnәdindә onun sәnaye istehsal metodları göstәrilmiş olarsa
ixtiranın obyekti sәnayenin vә tәsәrrüfatın hәr hansı sahәsindә hazırlana vә ya istifadә edilә bilәrsә•

faydalı modelin
ixtiranın
sәnaye nümunәsi vә faydalı modelin
sәnaye nümunәsinin
heç birinin•

3•
4
Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә, hәrәsi 2 nüsxә olmaqla
1
2

azәrbaycan vә ingilis dillәrindә
azәrbaycan vә rus dillәrindә
azәrbaycan dilindә
azәrbaycan, rus vә ingilis dillәrindә•
azәrbaycan, alman vә ingilis dillәrindә

3.0
2.0
Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә, hәrәsi 2 nüsxә olmaqla
4.0
1.0•

2.0
Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә, hәrәsi 2 nüsxә olmaqla
4.0
3.0•
1.0

2.0
1.0
Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә, hәrәsi 2 nüsxә olmaqla
4.0
3.0•
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Ixtiraya patent verilmәsi barәdә iddia sәnәdinin tәrkibinә daxil olan әrizә neçә nüsxәdә tәqdim
edilmәlidir?

Ixtiraya iddia sәnәdinin başqa dildә verilmiş materiallarının azәrbaycan dilinә tәrcümәsi
qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilәn müddәt әrzindә tәqdim edilmәdikdә, iddia sәnәdinin ilkinliyi hansı
tarixdәn sayılır?

Ixtiranın düsturu hansı dildә (dillәrdә) tәqdim edilmәlidir?

Ixtiraya patent verilmәsi haqqında әrizә hansı dildә (dillәrdә) tәqdim edilmәlidir?

İxtiraya iddia sәnәdinә qoşulan sәnәdi göstәrin.

İxtiraya iddia sәnәdinә qoşulan sәnәd dedikdә, hansı sәnәd başa düşülür?

Aşağıdakılardan hansı ixtiraya iddia sәnәdinә qoşulan sәnәdlәrin siyahısına aiddir?

1.0
4.0
Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә, hәrәsi 2 nüsxә olmaqla
3.0•
2.0

1.0
Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә, hәrәsi 2 nüsxә olmaqla
4.0
3.0•
2.0

tәrcümәnin daxil olduğu tarixdәn 15 gün sonra
iddia sәnәdinin daxil olduğu tarixdәn 10 gün sonra
iddia sәnәdinin daxil olduğu tarixdәn 2 ay sonra
tәrcümәnin daxil olduğu tarixdәn•
tәrcümәnin daxil olduğu tarixdәn 10 gün sonra

Azәrbaycan, alman vә ingilis
Azәrbaycan vә rus
Azәrbaycan
Azәrbaycan, rus vә ingilis•
Azәrbaycan vә ingilis

Azәrbaycan, rus vә ingilis
Azәrbaycan•
Azәrbaycan vә ingilis
istәnilәn dildә
Azәrbaycan vә rus

ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar
patent verilmәsi barәdә әrizә
ixtiranın tәsviri
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd•
referat

ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar
ixtiranın düsturu
ixtiranın tәsviri
iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd

•
referat
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Aşağıdakılardan hansı ixtiranın tәsvirinin tәrtib edilmәsinә qoyulan tәlәbdir?

İxtiranın tәsviri vә onun izahedici materialları tәrtib olunarkәn müәyyәn şәrtlәr ödәnmәlidir.
Aşağıdakılardan hansı belә şәrtlәrdәndir?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın tәsvirinin vә onun izahedici materiallarının tәrtibinә şamil edilir?

İxtiranın tәsviri vә onun izahedici materialları tәrtib olunarkәn müәyyәn şәrtlәr ödәnmәlidir.
Aşağıdakılardan hansının bu mәsәlәyә aidiyyatı yoxdur?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın tәsvirinin vә onun izahedici materiallarının tәrtibinә şamil edilmir?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın tәsvirinә vә onun izahedici materiallarına qoyulan tәlәb deyildir?

ixtiranın tәsviri
ixtiranın düsturu
ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar
patent verilmәsi barәdә әrizә
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd•

şәrti işarәlәrin açıqlanması mәtnin hәcmini artırdığı üçün yolverilmәzdir
әdәbiyyatda geniş tәtbiq edilmәyәn termin vә işarәlәrdәn istifadә etdikdә mәtndә onların hәr dәfә işlәdildiyi yerdә
izahı verilmәlidir
cavab variantlarının hәr biri
әdәbiyyatda geniş tәtbiq edilmәyәn termin vә işarәlәrdәn istifadә yolverilmәzdir
ixtiranın tәsvirindә vә ixtiranın düsturunda terminologiyanın eyniliyi gözlәnilmәlidir•

әdәbiyyatda geniş tәtbiq edilmәyәn termin vә işarәlәrdәn istifadә etdikdә mәtndә onların hәr dәfә işlәdildiyi yerdә
izahı verilmәlidir
şәrti işarәlәrin açıqlanması mәtnin hәcmini artırdığı üçün yolverilmәzdir
standartlaşdırılmış termin vә ixtisarlar istifadә edilmәlidir•
elmi vә texniki әdәbiyyatlarda qәbul edilmiş termin vә ixtisarlardan istifadә yolverilmәzdir
cavab variantlarının hәr biri

başqa şәxslәrin patentlәrinә hörmәtlә yanaşılmalıdır•
әdәbiyyatda geniş tәtbiq edilmәyәn termin vә işarәlәrdәn istifadә etdikdә mәtndә onların hәr dәfә işlәdildiyi yerdә
izahı verilmәlidir
şәrti işarәlәrin açıqlanması mәtnin hәcmini artırdığı üçün yolverilmәzdir
cavab variantlarının hәr biri
elmi vә texniki әdәbiyyatlarda qәbul edilmiş termin vә ixtisarlardan istifadә yolverilmәzdir

әdәbiyyatda geniş tәtbiq edilmәyәn termin vә işarәlәrdәn istifadә etdikdә mәtndә onların hәr dәfә işlәdildiyi yerdә
izahı verilmәlidir

•
standartlaşdırılmış termin vә ixtisarlar istifadә edilmәlidir
şәrti işarәlәrin hamısı açıqlanmalıdır
ixtiranın tәsvirindә vә ixtiranın düsturunda terminologiyanın eyniliyi gözlәnilmәlidir
düzgün cavab yoxdur

elmi vә texniki әdәbiyyatlarda qәbul edilmiş termin vә ixtisarlardan istifadә edilә bilәr
ixtiranın tәsvirindә vә ixtiranın düsturunda terminologiyanın eyniliyi gözlәnilmәlidir
başqa şәxslәrin patentlәrinә hörmәtlә yanaşılmalıdır
düzgün cavab yoxdur
şәrti işarәlәrin açıqlanması mәtnin hәcmini artırdığı üçün yolverilmәzdir•

elmi vә texniki әdәbiyyatlarda qәbul edilmiş termin vә ixtisarlardan istifadә yolverilmәzdir•
şәrti işarәlәrin hamısı açıqlanmalıdır
standartlaşdırılmış termin vә ixtisarlar istifadә edilmәlidir
başqa şәxslәrin patentlәrinә hörmәtlә yanaşılmalıdır
düzgün cavab yoxdur
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İxtiranın referatında hansı verilmәlidir?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın referatının strukturuna daxildir?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın referatının strukturunda әks olunur?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın referatının struktur elementidir?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın referatının struktur elementi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın referatının strukturunda әks olunmur?

Aşağıdakılardan hansı ixtiranın referatının strukturuna daxil deyildir?

İxtiranın referatının strukturuna daxil olmayanı göstәrin.

ixtiranın üstünlüklәri barәdә reklam xarakterli bölmә
ixtiranın düsturu
ixtiranın iqtisadi sәmәrәliliyi
әldә edilәn texniki nәticәni göstәrmәklә ixtiranın mahiyyәtinin xarakteristikası•
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn mәlumat

rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn mәlumat
ixtiranın tәsviri
ixtiranın üstünlüklәri barәdә reklam xarakterli bölmә
patent verilmәsi xahiş edilәn hüquqi vә ya fiziki şәxs (şәxslәr)
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsinin xarakteristikası•

patent verilmәsi xahiş edilәn hüquqi vә ya fiziki şәxs (şәxslәr)
ixtiranın üstünlüklәri barәdә reklam xarakterli bölmә
ixtiranın düsturu
ixtiranın tәtbiq sahәsi (bu, ixtiranın adından mәlum olmadıqda)•
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn mәlumat

ixtiranın adı•
ixtiranın tәsviri
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn mәlumat
ixtiranın üstünlüklәri barәdә reklam xarakterli bölmә
ixtiranın düsturu

ixtiranın adı
әldә edilәn texniki nәticәni göstәrmәklә ixtiranın mahiyyәtinin xarakteristikası
ixtiranın tәtbiq sahәsi (bu, ixtiranın adından mәlum olmadıqda)
patent verilmәsi xahiş edilәn hüquqi vә ya fiziki şәxs (şәxslәr)•
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsinin xarakteristikası

ixtiranın düsturu•
ixtiranın adı
ixtiranın tәtbiq sahәsi (bu, ixtiranın adından mәlum olmadıqda)
әldә edilәn texniki nәticәni göstәrmәklә ixtiranın mahiyyәtinin xarakteristikası
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsinin xarakteristikası

ixtiranın aid olduğu texnika sahәsinin xarakteristikası
ixtiranın adı
ixtiranın tәtbiq sahәsi (bu, ixtiranın adından mәlum olmadıqda)
әldә edilәn texniki nәticәni göstәrmәklә ixtiranın mahiyyәtinin xarakteristikası
ixtiranın tәsviri•

әldә edilәn texniki nәticәni göstәrmәklә ixtiranın mahiyyәtinin xarakteristikası
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İxtiranın referatının strukturuna daxil deyildir:

Ixtiraya iddia sәnәdinin başqa dildә verilmiş materiallarının azәrbaycan dilinә tәrcümәsi iddia sәnәdinin
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә verildiyi
tarixdәn hesablanmaqla hansı müddәtdә tәqdim olunmalıdır?

Aşağıdakılardan hansı ixtiraya iddia sәnәdinin tәrkib elementidir?

İxtiraya iddia sәnәdi verilәrkәn aşağıdakılardan hansı buraya daxil edilir?

İxtira kimi patent almaq üçün iddia sәnәdinә daxil edilәni göstәrin.

Aşağıdakılardan hansı ixtiraya iddia sәnәdi verilәrkәn tәqdim olunur?

Aşağıdakılardan hansı ixtiraya iddia sәnәdinә daxildir?

ixtiranın aid olduğu texnika sahәsinin xarakteristikası
ixtiranın adı
ixtiranın iqtisadi sәmәrәliliyi•
ixtiranın tәtbiq sahәsi (bu, ixtiranın adından mәlum olmadıqda)

әldә edilәn texniki nәticәni göstәrmәklә ixtiranın mahiyyәtinin xarakteristikası
ixtiranın aid olduğu texnika sahәsinin xarakteristikası
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn mәlumat•
ixtiranın tәtbiq sahәsi (bu, ixtiranın adından mәlum olmadıqda)
ixtiranın adı

12 ay әrzindә
15 gün әrzindә
30 gün әrzindә
20gün әrzindә
2 ay әrzindә•

iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd
düzgün cavab yoxdur
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd
ixtiranın mahiyyәtini başa düşmәk üçün lazım olan çertyojlar vә digәr materiallar•

düzgün cavab yoxdur
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd
iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd
ixtiranın düsturu•
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd

düzgün cavab yoxdur
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd
iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd
ixtiranın tәsviri•
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd

iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd
düzgün cavab yoxdur
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd
patent verilmәsi barәdә әrizә•
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Bir mühafizә sәnәdinә neçә müstәqil, asılı olmayan ixtira daxil edilә bilәr?

Bir patentә neçә müstәqil, asılı olmayan ixtira daxil edilә bilәr?

Bir iddia sәnәdinә neçә müstәqil, asılı olmayan ixtira daxil edilә bilәr?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin vәzifәli
şәxslәri hansı halda patent barәsindә iddia sәnәdi verә bilәrlәr?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin vәzifәli
şәxslәri hәmin orqanla әmәk münasibәtlәrinә xitam verildikdәn sonra hansı müddәt әrzindә patent barәsindә
iddia sәnәdi verә bilmәzlәr?

iddia sәnәdi patent müvәkkili vasitәsilә verildiyi halda iddiaçı tәrәfindәn patent müvәkkilinә vәkalәt verildiyini
tәsdiq edәn sәnәd
zәruri olduqda rüsumun mәblәğinin azaldılmasına әsas verәn sәnәd
düzgün cavab yoxdur
rüsumun ödәnildiyini tәsdiqlәyәn sәnәd
referat•

düzgün cavab yoxdur•
üç
mәhdudiyyәt yoxdur
iki
dörd

mәhdudiyyәt yoxdur
iki
üç
düzgün cavab yoxdur•
dörd

mәhdudiyyәt yoxdur
dörd
iki
üç
düzgün cavab yoxdur•

hәmin orqanda tutduğu vәzifәni dәyişdikdәn әn az 12 ay sonra
öz vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn
hәmin orqanla әmәk münasibәtlәrinә xitam verildikdәn sonra 1 il әrzindә
hәmin orqanla әmәk münasibәtlәrinә xitam verildikdәn әn az 1 il sonra•
hәmin orqanla әmәk münasibәtlәrinә xitam verildikdәn әn az 18 ay sonra

2 il
18 ay
12 ay•
4 ay
1 ay


