3424_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3424 Standartlaşdirma vә sertifikasiya
1 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqan kimi akkreditlәşdirilmәk üçün akkreditlәşdirmә üzrә
orqana tәqdim edilәn sәnәd deyildir?

•

keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
sertifikatlaşdırma üzrә orqan haqqında Әsasnamәnin layihәsi
tәşkilatın Nizamnamәsinin surәti
uyğunluq sertifikatı kimi tәrtib olunmuş forma
müәyyәn forma üzrә hazırlanmış sifariş

2 Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar haqqında әsasnamә dә әks
olunmur?

•

hüquqlar, vәzifәlәr, mәsuliyyәt
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi ilә qarşılıqlı
münasibәt
verәcәyi uyğunluq nişanının forması
tәşkilati strkutur
personalın soyadı, adı, atasının adı, peşә hazırlığı, praktiki iş tәcrübәsi vә sәlahiyyәtlәri

3 Sertifikatlatlaşdırma üzrә orqanın işinә kim rәhbәrlik edir?

•

keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәxs
icraçı direktor
sınaq laboratoriyasının rәhbәri
sifarişçi
baş ekspert

4 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın inzibati strukturuna aid deyildir?

•

apellyasiya komissiyası
müşahidәçi şura
koordinasiya (idarәedici) şurası
icraçı direktor
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan

5 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqan kimi akkreditlәşdirilmәk üçün akkreditlәşdirmә üzrә
orqana tәqdim edilәn sәnәd deyildir?

•

keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
tәşkilatın Nizamnamәsinin surәti
sertifikatlaşdırma üzrә orqan haqqında Әsasnamәnin layihәsi
sınaq protokollarının forması
müәyyәn forma üzrә hazırlanmış sifariş

6 Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar haqqında әsasnamә dә әks
olunmur?

•

sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolları
funksiyalar
akkreditlәşdirmә sahәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın maliyyә fәaliyyәti
tәşkilati strkutur

7 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın inzibati strukturuna aid deyildir?

•

•

akkreditlәşdirmә üzrә komissiya
apellyasiya komissiyası
icraçı direktor
müşahidәçi şura
sınaq laboratoriyası

8 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan üçün hansı tәlәb düzgün deyildir?

•

sertifikatlaşdırmanın aparılmasının bütün mәrhәlәlәrinin sәnәdlәşdirilmiş proseslәrinә malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın aparılması üçün bina vә ya otaqlara malik olmaq
yüksәk peşә hazırlıqlı personala malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinin işlәnmәsi üçün zәruri texniki vasitәlәrә malik olmaq
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın akkreditlәşdirilmәsi sisteminә malik olmaq

9 әgәr sertifikatlatlaşdırma üzrә orqan hökumәt tәşkilatı olarsa, onda müşahidәçi şuranın funksiyalarını
aşağıdakılardan hansı hәyata keçirir?

•

tәşkilatın rәhbәrliyi
keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәxslәr
maraqlı tәşkilatların nümayәndәlәrindәn ibarәt komissiya
tәsisçilәr
baş ekspert

10 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın koordinasiya şurasının funksiyası deyildir?

•

sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları ilә müәyyәnlәşdirilmiş formada sertifikatlaşdırılan mәhsulun nişanlanması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәtini tәyin edәn siyasәtin aparılmasına nәzarәt
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәtini tәyin edәn siyasәtin formalaşdırılması
sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin tәyin edilmәsinә nәzarәt
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanla qarşılıqlı fәaliyyәtin tәşkili

11 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan üçün hansı tәlәb düzgün deyildir?

•

normativ sәnәdlәr fonduna malik olmaq
yüksәk peşә hazırlıqlı personala malik olmaq
sınaq laboratoriyasını akkreditlәşdirmәk üçün orqana malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın aparılması üçün bina vә ya otaqlara malik olmaq
әgәr orqanın tәrkibinә sınaq laboratoriyası daxildirsә, onda müvafiq sınaq avadanlıqlarına malik olmaq

12 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda Sertifikatlaşdırma üzrә komissiya hansı standartların tәlәblәrinә uyğun
olaraq nәzәrdә tutulmuşdur?

•

EN 29001vә ISO 8402
AZS 1.096 – AZS 1.6  96
ISO 9001 ISO 9004
ISO 8402 vә AZS 1.096
EN 45011EN 45013

13 Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar haqqında әsasnamә dә әks
olunmur?

•

akkreditlәşdirmә sahәsi
tәşkilati strkutur
personalın soyadı, adı, atasının adı, peşә hazırlığı, praktiki iş tәcrübәsi vә sәlahiyyәtlәri
hüquqlar, vәzifәlәr, mәsuliyyәt
milli sertifikatlaşdırma sisteminin hüquqi statusu

14 Sertifikatlaşdırma üzrә orqan üçün hansı tәlәb düzgün deyildir?

•

•

istehsalçı müәssislәrә malik olmaq
yüksәk peşә hazırlıqlı personala malik olmaq
normativ sәnәdlәr fonduna malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinin işlәnmәsi üçün zәruri texniki vasitәlәrә malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın aparılmasının bütün mәrhәlәlәrinin sәnәdlәşdirilmiş proseslәrinә malik olmaq

15 Apardığı sertifikatlaşdırmanın Avropada tanınması üçün sertifikatlaşdırma üzrә orqan hansı standartlara
uyğunluğa akkreditlәşdirilmәlidir?

•

ISO 9001  ISO 9004
ISO 8402 vә AZS 1.096 – AZS 1.4  96
ISO 9001 vә ISO 9002
EN 29001 vә ISO 8402
EN 45011EN 45013

16 Sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın olması hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqan üçün xarakterikdir?

•

sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsini aparan
akkreditlәşdirmә üzrә orqanların sertifikatlaşdırılmasını aparan
xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılmasını aparan
keyfiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırılmasını aparan
mәhsulların sertifikatlaşdırılmasını aparan

17 Sertifikatlatlaşdırma üzrә orqan qeyrihökumәt tәşkilatı olarsa, onun müşahidәçi şurası kimlәrdәn tәşkil
olunur?

•

keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәxslәrdәn
maraqlı tәşkilatların nümayәndәlәrindәn
tәsisçilәrdәn
ekspertauditorlardan
akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın üzvlәrindәn

18 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemi üçün kim mәsuliyyәt daşıyır?

•

sınaq laboratoriyasının әmәkdaşları
sınaq laboratoriyasının rәhbәri
ekspertauditorlar
baş ekspert
sifarişçi

19 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın hüquqi statusunu tәyin edir?

•

Müşahidәçi Şura
orqanın icraçı direktoru
Keyfiyyәt üzrә Rәhbәrilik
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar haqqında Әsasnamә
Keyfiyyәt sahәsindә Siyasәt

20 Personalın sertifikatlaşdırılması üzrә orqan hansı standartın tәlәblәrinә cavab vermәlidir?

•

ISO 9003
EN 45013
AZS 1.3 – 96
EN 29001
ISO 8402

21 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın funksiyaları, hüquqları vә vәzifәlәri nәyә әsasәn müәyyәnlәşdirilir?
akkreditlәşmә üzrә orqanın hüquqlarına әsasәn

•

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqan haqqında әsasnamәyә әsasәn
әrazi inzibati idarәetmә orqanın әsasnamәsinә әsasәn
elmimetodiki sertifikatlaşdırma mәrkәzinin hüquqlarına әsasәn
nazirlәr kabinetinin sәrәncamına әsasәn.

22 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәr qrupuna aid
deyildir?

•

sınaqların aparılması vә mәlumatların qeydiyyatı üçün sәnәdlәr
otaqlarda şәraiti saxlamaq üçün sәnәdlәr
keyfiyytәin tәmin edilmәsi sistemi üçün sәnәdlәr
texnoloji sәnәdlәr
mәmulatların sınağı aparılan nümunәlәrinin sәnәdlәri

23 EUROLAB beynәlxalq tәşkilatının sınaqlarını aparan bu personalın qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi
hazırlığı olmalıdır. Bu personalın peşә hazırlığı sәviyyәsi hansıdır?

•

doğru cavab yoxdur
әn yüksәk sәviyyә
elementar sәviyyә
baza sәviyyәsi
yüksәk sәviyyә

24 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәr qrupuna aid deyil?

•

hesabat mәlumatları
sınaq laboratoriyasının pasportu
müfәttiş nәzarәti sәnәdlәri
EN 45000 seriyalı standartlar
vәzifә tәlimatları

25 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәr qrupuna aid deyil?

•

kargüzarlıq üzrә sәnәdlәr
arxiv üzrә sәnәdlәr
tәşkilatimetodik sәnәdlәr
attestasiya sәnәdlәri
hüquqi sәnәdlәr

26 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәr qrupuna aid
deyildir?

•

mәcburi sәnәdlәr
sınağı aparılan mәhsul üçün normativ sәnәdlәr
hüquqi sәnәdlәr
tәşkilatimetodik sәnәdlәr
sınaq vә ölçmә avadanlıqları üçün sәnәdlәr

27 Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda әks olunmalı mәlumatlardan deyildir?

•

müşahidәlәr vә alınmış nәticәlәr, zәruri hallarda isә qeyd edilmiş imtinalar
laboratoriyanın akkreditlәşdirilmәsinә aid mәlumatlar
sifarişçinin soyadı vә ünvanı
nümunәnin alınma vә sınağın aparılma tarixlәri
sınaq laboratoriyasının adı, ünvanı vә sınağın aparıldığı yer

28 Hansı mәlumat sertifikatlaşdırma sınaqları üçün istifadә edilәn avadanlığın qeydiyyat kartasında әks
olunmur?

•

alınma vә istismara verilmә tarixi
avadanlığın adı
sınaq metodları
tәmir vә texniki qulluq haqqında mәlumatlar
bütün zәdәlәnmә vә imtinaların, dәyişdirilmәlәrin vә ya tәmirlәrin şәrhi

29 Avropanın müxtәlif ölkәlәrinin sınaq laboratoriyalarını birlәşdirәn EUROLAB beynәlxlaq tәşkilatı
sınaqları aparan personal üçün neçә peşә hazırlığı sәviyyәsi müәyyәnlәşdirmişdir?

•

6
4
3
2
5

30 Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyasının texniki sәriştәliliyini tәyin edәn şәrt deyildir?

•

yüksәk peşә hazırlıqlı personalın, lazımi ölçmә, sınaq vә nәzarәt vasitәlәrinin olması
sınaq metodlarına vә vasitәlәrinә normativmetodiki sәnәdlәrin olması
sınaqların keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi sisteminin olması
laboratoriyanın hüquqi statusunun olması
sәnәdlәşdirilmiş işçi proseslәrin olması

31 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sınaqlarını yerinә yetirәn laboratoriyanın katibliyinin
funksiyası deyildir?

•

avadanlıqların vә ölçmә vasitәlәrinin tәmiri
sınaq üçün daxil olmuş sifarişlәrin qeydiyyatı
sınaq üçün daxil olmuş sifarişlәrin qәbulu
kargüzarlıq
işçi sәnәdlәrin arxivlәşdirilmәsi

32 EUROLAB beynәlxalq tәşkilatının sınaqlarını aparan bu personal laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk
üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik olmalıdır. Tәşkilatın
müәyyәnlәşdirdiyi bu peşә hazırlığı sәviyyәsi hansıdır?

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk sәviyyә
baza sәviyyәsi
elementar sәviyyә
әn yüksәk sәviyyә

33 EUROLAB beynәlxalq tәşkilatının sınaqlarını aparan bu personal laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk
üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olmalıdır. Tәşkilatın müәyyәnlәşdirdiyi bu peşә hazırlığı
sәviyyәsi hansıdır?

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk sәviyyә
baza sәviyyәsi
elementar sәviyyә
әn yüksәk sәviyyә

34 Sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması ilә bağlı bütün texniki mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün kim
mәsuliyyәt daşıyır?

•

laboratoriyanın rәhbәri
laboratoriyanın rәhbәrinin sınaqlar üzrә müavini
katiblik
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәxs

baş ekspert

35 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәr qrupuna aid deyil?

•

akkreditlәşdirmә attestatı
vәzifә tәlimatları
sınaqların protokolu
texnoloji sәnәdlәr
avadanlıqların adları vә növlәri

36 Sınaq laboratoriyasına ümumi rәhbәrliyi kim hәyata keçirir?

•

rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
baş ekspert
müşahidәçi şura
katiblik
rәhbәr

37 Akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәri neçә qrupa bölünür?

•

10
6
4
2
8

38 Sınaq laboratoriyasının tipik strukturu hansı standarta uyğun müәyyәnlәşdirilir?

•

AZS 1.4  96
EN 29001
ISO 8402
ISO 9003
EN 45001

39 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxil deyildir?

•

akkreditlәşdirmә attestatı
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sınaq avadanlıqlarının konstruktor sәnәdlәri
lisenziya
sınaq laboratoriyasının pasportu

40 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxildir?

•

verilmiş ölçmәlәrin vә sınaqların arxivinin aparılma qaydası üzrә tәlimatlar
hesabat mәlumatları
vәzifә tәlimatları
sınaq laboratoriyasının pasportu
işçi jurnallar

41 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxil deyildir?

•

sınaqların protokolu
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
akkreditlәşdirmә attestatı
lisenziya

sınaq laboratoriyasının pasportu

42 Sınaq laboratoriyası hansı standartın tәlәblәrini ödәdikdә akkreditlәşdirmәk üçün sifariş verir?

•

İSO 8402
EN 29001
EN 45001
AZS 1.496
İSO 9000

43 Sınaq laboratoriyasında sınaqların texniki vasitәlәrlә tәchizatı üzrә mәlumatlar hansı sәnәddә verilir?

•

arxiv üzrә sәnәdlәr
tәşkilatimetodik sәnәdlәr
hüquqi sәnәdlәr
sınaq vә ölçmә avadanlıqları üçün sәnәdlәr
Keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik” sәnәdi

44 Sınaq laboratoriyasında istehsalat otaqlarının vәziyyәti haqqında mәlumatlar vә onların yerlәşmә planı
hansı sәnәdin xüsusi bölmәsini tәşkil edir?

•

tәşkilatimetodik sәnәdlәr
sınağı aparılan mәhsul üçün normativ sәnәdlәr
arxiv üzrә sәnәdlәr
Keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik” sәnәdi
hüquqi sәnәdlәr

45 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәr qrupuna aid
deyildir?

•

müfәttiş nәzarәti sәnәdlәri
mәmulatların sınağı aparılan nümunәlәrinin sәnәdlәri
tәşkilatimetodik sәnәdlәr
keyfiyytәin tәmin edilmәsi sistemi üçün sәnәdlәr
sınaqların aparılması vә mәlumatların qeydiyyatı üçün sәnәdlәr

46 Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda әks olunmalı mәlumatlardan deyildir?

•

sınaq protokolunun hazırlanmasına mәsul vәzifәli şәxsin imzası vә onun tәrtib edilmә tarixi
vәzifә tәlimatları
müşahidәlәr vә alınmış nәticәlәr, zәruri hallarda isә qeyd edilmiş imtinalar
protokolun ancaq sınağı keçirilmiş nümunәlәrә aid olması haqqında bәyanat
ölçmәlәrin xәtaları (zәruri hallarda)

47 Hansı mәlumat sertifikatlaşdırma sınaqları üçün istifadә edilәn avadanlığın qeydiyyat kartasında әks
olunmur?

•

avadanlığın alınması zamanı vәziyyәti
avadanlığın adı
avadanlığın istehsalçısının adı, tipi (markası), zavod vә inventar nömrәsi
avadanlığın alınma vә istismara verilmә tarixi
avadanlığın pәrakәndә satış qiymәti

48 Sertifikatlaşdırma sınaqlarını yerinә yetirәn laboratoriya rәhbәrinin sınaqlar üzrә müavini nәyә görә
mәsüliyyәt daşıyır?

•

laboratoriyaya ümumi rәhbәrliyә görә
«Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik» sәnәdinin müddәalarının yerinә yetirilmәsinә görә
sınaqların aparılması ilә bağlı bütün texniki mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsinә görә

sınaq protokollarının tәrtib edilmәsinә görә
kargüzarlıq işlәrinә görә

49 Sınaq laboratoriyasına ümumi rәhbәrliyi kim hәyata keçirir?

•

idarәedici şura
sertifikatlaşdırma üzrә komissiya
müşahidәçi şura
baş ekspert
rәhbәr

50 Hansı mәlumat sertifikatlaşdırma sınaqları üçün istifadә edilәn avadanlığın qeydiyyat kartasında әks
olunmur?

•

alınma vә istismara verilmә tarixi
avadanlığın pәrakәndә satış qiymәti
avadanlığın adı
avadanlığın hazırda yerlәşdiyi yer
avadanlığın alınması zamanı vәziyyәti

51 Sertifikatlaşdırma sınaqlarını yerinә yetirәn laboratoriyanın keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәxsi
nәyә görә mәsüliyyәt daşıyır?

•

«Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik» sәnәdinin müddәalarının yerinә yetirilmәsinә görә
sınaq protokollarının tәrtib edilmәsinә görә
sınaqlarının aparılması ilә bağlı bütün texniki mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsinә görә
kәrgüzarlıq işlәrinә görә
laboratoriyaya ümumi rәhbәrliyә görә

52 Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daxil deyildir?

•

rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
sınaqlar üzrә mütәxәssis qrupları
baş ekspert
rәhbәr
katiblik

53 Hansı mәlumat sertifikatlaşdırma sınaqları üçün istifadә edilәn avadanlığın qeydiyyat kartasında әks
olunmur?

•

istehsalçının adı, tip (marka), zavod vә inventar nömrәsi
tәmir vә texniki qulluq haqqında mәlumatlar
alınma vә istismara verilmә tarixi
sınaq metodları
bütün zәdәlәnmә vә tәmirlәrin şәrhi

54 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının tәşkilatimetodiki sәnәdlәr
qrupuna daxildir?

•

otaqların vәziyyәtinә nәzarәt jurnalı
vәzifә tәlimatları
sınaqların protokolu
EN 45000 seriyalı standartlar
sınaq avadanlıqlarının attestasiyasının proqramı

55 EUROLAB beynәlxalq tәşkilatının sınaqlarını aparan bu personalın ali tәhsili, mürәkkәb sınaq
mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә üzrә dәrin biliyi olmalıdır. Tәşkilatın
müәyyәnlәşdirdiyi bu peşә hazırlığı sәviyyәsi hansıdır?

•

yüksәk sәviyyә
elementar sәviyyә
baza sәviyyәsi
doğru cavab yoxdur
әn yüksәk sәviyyә

56 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәr qrupuna aid
deyildir?

•

arxiv üzrә sәnәdlәr
hüquqi sәnәdlәr
konstruktor sәnәdlәri
otaqlarda şәraiti saxlamaq üçün sәnәdlәr
tәşkilatimetodik sәnәdlәr

57 Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daxil deyildir?

•

keyfiyytin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәxs
katiblik
rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
apellyasiya komissiyası
rәhbәr

58 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxil deyildir?

•

akkreditlәşdirmә attestatı
lisenziya
EN 45000 seriyalı standartlar
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sınaq laboratoriyasının pasportu

59 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxildir?

•

laboratoriyanın әmәkdaşlarının şәxsi işlәri
keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
otaqlarda lazımi mühit şәraitini saxlayan vә ya ona nәzarәt edәn avadanlıqların istismar sәnәdlәri
akkreditlәşdirmә attestatı
istehsalat otaqlarında lazımi qaydanı tәmin etmәk üçün tәlimatlar

60 Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda әks olunmalı mәlumatlardan deyildir?

•

nümunәnin alınma vә sınağın aparılma tarixlәri
sınağı aparılan nümunәnin xarakteristikası
sınağın aparılması üçün texniki tapşırığın işarәsi
nümunәlәrin seçilib götürülmә prosedurunun şәrhi
sınaq avadanlıqlarının attestasiyasının proqramları

61 Sınaq laboratoriyasında sınaqların texniki vasitәlәrlә tәchizatı üzrә mәlumatlar hansı sәnәddә verilir?

•

tәşkilatimetodik sәnәdlәr
”Keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik” sәnәdi
kәrgüzarlıq üzrә sәnәdlәr
texnoloji sәnәdlәr
hüquqi sәnәdlәr

62 EUROLAB beynәlxalq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşә hazırlığı sәviyyәsi
müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı elementar sәviyyәyә aid edilir?

•

•

qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik olanlar
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә üzrә dәrin biliyi olanlar
sınaq laboratoriyasında rәhbәr vәzifәdә әn azı 3 il iş tәcrübәsi olanlar

63 EUROLAB beynәlxalq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşә hazırlığı sәviyyәsi
müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı yüksәk sәviyyәyә aid edilir?

•

laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olanlar
qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı olanlar
sınaq laboratoriyasında rәhbәr vәzifәdә әn azı 3 il iş tәcrübәsi olanlar
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә üzrә dәrin biliyi olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik olanlar

64 EUROLAB beynәlxalq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşә hazırlığı sәviyyәsi
müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı baza sәviyyәsinә aid edilir?

•

laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olanlar
qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı olanlar
sınaq laboratoriyasında rәhbәr vәzifәdә әn azı 3 il iş tәcrübәsi olanlar
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә üzrә dәrin biliyi olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik olanlar

65 Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda әks olunmalı mәlumatlardan deyildir?

•

laboratoriyanın әmәkdaşlarının attestasiyası üzrә materiallar
sifarişçinin soyadı vә ünvanı
qeyristandart sınaq metodlarının vә ya prosedurların aparılmasına aid mәlumatlar
sınaq laboratoriyasının adı, ünvanı vә sınağın aparıldığı yer
hәr sәhifәnin nömrәlәnmәsi, hәmçinin sәhifәlәrin ümumi sayı

66 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxil deyildir?

•

hesabat mәlumatları
akkreditlәşdirmә attestatı
sınaq laboratoriyası haqqında әsasnamә
sınaq laboratoriyasının pasportu
lisenziya

67 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәr qrupuna aid
deyildir?

•

attestasiya sәnәdlәri
arxiv üzrә sәnәdlәr
kargüzarlıq üzrә sәnәdlәr
sınaq vә ölçmә avadanlıqları üçün sәnәdlәr
sınağı aparılan mәhsul üçün normativ sәnәdlәr

68 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxil deyildir?

•

lisenziya
akkreditlәşdirmә attestatı
sınaq laboratoriyasının pasportu
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
vәzifә tәlimatları

69 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxil deyildir?

•

lisenziya
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditlәşdirmә attestatı
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik

70 Sınaq laboratoriyasının Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdini kim bilavasitә işlәyib hazırlayır vә onun
müddәalarının yerinә yetirilmәsinә nәzarәt edir?

•

espertauditor
laboratoriyanın rәhbәri
katiblik
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәxs
baş ekspert

71 Sınaq laboratoriyalarında sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokollarını onun hansı struktur elementi tәrtib
edir?

•

katiblik
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәxs
rәhbәr
rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
sınaqlar üzrә qrupların mütәxәssislәri

72 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxil deyildir?

•

sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditlәşdirmә attestatı
standartlar
lisenziya

73 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxildir?

•

sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
standartlar vә digәr normativ sәnәdlәr
avadanlıqların adları vә növlәri
sınaq avadanlıqlarının pasportu
hesabatlar

74 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının hüquqi sәnәdlәr qrupuna
daxildir?

•

aparılmış sınaqlar haqqında hesabatlar
sınaqların protokolu
lisenziya
sınaqların vә ölçmәlәrin nәticәlәrini әks etdirәn işçi jurnalları
sınaqların aparılması proqramları vә metodikaları

75 EUROLAB beynәlxlaq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşә hazırlığı sәviyyәsi
müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı әn yüksәk sәviyyәyә aid edilir?

•

sınaq laboratoriyasında rәhbәr vәzifәdә әn azı 3 il iş tәcrübәsi olanlar
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә üzrә dәrin biliyi olanlar

qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik olanlar

76 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
sistemi üçün sәnәdlәr qrupuna daxil deyildir?

•

keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
sınaqların protokolu
EN 45000 seriyalı standartlar
akkreditlәşdirmә attestatı
vәzifә tәlimatları

77 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sınaqların aparılması vә
mәlumatların qeydiyyatı üçün sәnәdlәr qrupuna daxil deyildir?

•

sınaqların protokolu
sınaqların vә ölçmәlәrin nәticәlәrini әks etdirәn işçi jurnalları
sınaqların aparılması proqramları vә metodikaları
vәzifә tәlimatları
aparılmış sınaqlar haqqında hesabatlar

78 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının mәmulatların sınağı aparılan
nümunәlәrin sәnәdlәr qrupuna daxil deyildir?

•

sınaqların protokolu
mәmulatların nümunәlәrinin identifikatlaşdırma qaydası
nümınәlәrin saxlanmasının tәmin edilmә qaydası
mәmulatların nümunәlәrinin sifarişçiyә qaytarılma qaydası
nümunәlәrin sәnәdlәrinin komplektliliyinә tәlәblәr

79 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sınaq vә ölçmә avadanlıqları
üçün sәnәdlәr qrupuna daxil deyildir?

•

attestasiya vә yoxlamalar haqqında mәlumatlar
hәr bir sınaq avadanlığı vә ölçmә vasitәsinin pasportu
avadanlıqların adları vә növlәri
avadanlığın alınan zaman vәziyyәti
sınaqların protokolu

80 Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daxil deyildir?

•

rәhbәr
rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
keyfiyytin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәxs
müşahidәçi şura
katiblik

81 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlxalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyildir?

•

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

82 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda icraçı direktorluğun vәzifәsi nәdir?

•

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

83 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxildir?

•

reyestrdә attestatın qeydiyyatı
hesabatın tәrtib edilmәsi
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
akkreditlәşdirmәyә sifariş
ekspertizanın aparılması

84 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması mәrhәlәsinә daxil deyildir?

•

ekspert komissiyasının formalaşdırılması
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
hesabatın tәrtib edilmәsi
yerdә ekspertizanın aparılması
akkreditlәşdirmә attestatının tәrtib edilmәsi

85 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxil deyildir?

•

sifarişin qeydiyyatı
akkreditlәşdirmәyә sifariş
sifarişin tәhlili
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
ilkin müzakirә

86 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxil deyildir?

•

sifarişin tәhlili
müqavilәnin bağlanması
reyestrdә attestatın qeydiyyatı
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu
akkreditlәşdirmәyә sifariş

87 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın keyfiyyәtinin tәmin olunması üzrә rәhbәredici
sәnәdin bölmәsi deyil?

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sahәsindә siyasәtin istiqamәti
akkreditlәşdirmә üzrә orqanın tәşkilati strukturu
keyfiyyәtin tәmin edilmәsinin ümumi prosedurları
sifarişçi üçün praktiki tövsiyyәlәrin hazırlanma qaydası
apelyasiyalara, mübahisәli mәsәlәlәrә vә iddialara baxılması

88 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә qoyulan şәrtlәrә aid deyildir?

•

texniki mәslәhәtçi kimi müstәqil ekspertlәrin cәlb olunmasını tәmin edәn müvafiq sazişlәrә malik olmalıdır
müvafiq işlәri yerinә yetirmәk üçün ştatda olan personala malik olmalıdır
mәrkәzi orqan üçün praktiki tövsiyyәlәr hazırlamalıdır
ştatda olan personalın kәnar tәşkilatlardaş qeyri asılılığını tәmin edәn tәşkilati struktura malik olmalıdır
laboratoriyanın akkreditlәşdirilmәsi üzrә rәhbәr şәxsә malik olmalıdır

89 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daxil olmuş şikayәtlәrә baxır

•

•

akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi haqqında qәrarı qәbul edir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir

90 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlxalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyildir?

•

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

91 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda idarәedici şuranın vәzifәsi nәdir?

•

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

92 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlxalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyildir?

•

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

93 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması mәrhәlәsinә daxildir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqanla sifarişçi arasında müqavilәnin bağlanması
ekspertizanın nәticәlәrinin yoxlanması
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
akkreditlәşdirmә attestatının tәrtib olunması
reyestrdә akkreditlәşdirmә attestatının qeydiyyatı

94 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması mәrhәlәsinә daxildir?

•

sifarişin qeydiyyatı
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda sifariş sәnәdlәrinin tәhlili
reyestrdә attestatın qeydiyyatı
müqavilәnin bağlanması
ilkin müzakirә

95 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması mәrhәlәsinә daxildir?

•

ilkin müzakirә
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu
akkreditlәşdirmәyә sifariş
hesabatın tәrtib edilmәsi
müqavilәnin bağlanması

96 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin (KS) әsas mәrhәlәlәrindәn biridir?
imtahanın tәşkil edilmәsi
nümunәlәrin sınağı
sınaq protokolunun tәrtib edilmәsi

•

•

keyfiyyәt sisteminin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi
imtahan protokolunun tәrtib edilmәsi

97 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin (KS) әsas mәrhәlәlәrindәn biri deyil?

•

sınaq protokolunun tәrtib edilmәsi
müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi
keyfiyyәt sisteminin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi
sertifikatlaşdırmaqabağı mәrhәlә
müfәttiş nәzarәti

98 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında sertifikatlaşdırmaqabağı mәrhәlәdә
görülәn işlәrә aid deyil?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqana sifarişin verilmәsi
müfәttiş nәzarәti aktlarının tәrtib edilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda ilkin sәnәdlәrin tәhlili
sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması

99 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin tәlәblәrә uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk üçün keçirilәn ilkin
müşavirәnin mәqsәdi nәdir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi
potensial tәhlükәli mәhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyәsәti üzrә tәkliflәrin müzakirәsi
yoxlama proqramının ayrıayrı aydın olmayan detallarının müzakirәsi vә dәqiqlәşdirilmәsi
sertifikatlaşdırma sahәsindә işlәrin sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün tәkliflәrin işlәnib hazırlanması
tәlәblәrin, bu tәlәblәri müәyyәn edәn normativ sәnәdlәrin seçilmәsi

100 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin tәlәblәrә uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk üçün keçirilәn ilkin
müşavirәnin mәqsәdi nәdir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi
komissiya üzvlәri ilә yoxlanılan tәşkilatın әmәkdaşları arasında qarşılıqlı hәrәkәtlәrin rәsmi prosedurunun
müәyyәn edilmәsi
potensial tәhlükәli mәhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyәsәti üzrә tәkliflәrin müzakirәsi
tәlәblәrin, bu tәlәblәri müәyyәn edәn normativ sәnәdlәrin seçilmәsi
sertifikatlaşdırma sahәsindә işlәrin sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün tәkliflәrin işlәnib hazırlanması

101 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin tәlәblәrә uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk üçün keçirilәn ilkin
müşavirәnin mәqsәdi nәdir?

•

tәlәblәrin, bu tәlәblәri müәyyәn edәn normativ sәnәdlәrin seçilmәsi
yoxlama zamanı istifadә olunan metodların vә prosedurların qısa şәrhi
potensial tәhlükәli mәhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyәsәti üzrә tәkliflәrin müzakirәsi
sertifikatlaşdırma sahәsindә işlәrin sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün tәkliflәrin işlәnib hazırlanması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi

102 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoxlama proqramını kim tәsdiq
edir?

•

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

103 Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoxlama
proqramının bölmәsi deyildir?

•

•

rәylәrin göndәrilәcәyi tәşkilatlar
istinad edilәn sәnәdlәrin siyahısı
komissiyanın tәrkibi
yoxlamanın mәqsәdi
yoxlama obyektlәri

104 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoxlama proqramını kim
işlәyib hazırlayır?

•

sifarişçi
baş ekspert
ekspertauditor
müfәttiş
ekspert komissiyasının üzvlәri

105 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxil deyildir?

•

sifarişçinin vә onun keyfiyyәt xidmәtinin struktur sxemlәri
keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
keyfiyyәt sahәsindә sifarişçinin siyasәti
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrinin siyahısı

106 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxildir?

•

düzgün cavab yoxdur
akkreditlәşdirmә attestatı
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
istehsalatın vәziyyәtinin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi üçün ilkin mәlumatlar
sertifikatlaşdırma sahәsindә tәklif olunan xidmәtlәrin siyahısı

107 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxildir?

•

düzgün cavab yoxdur
akkreditlәşdirmә attestatı
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sifarişçinin vә onun keyfiyyәt xidmәtinin struktur sxemlәri
sertifikatlaşdırma sahәsindә tәklif olunan xidmәtlәrin siyahısı

108 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin tәlәblәrә uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk üçün keçirilәn ilkin
müşavirәnin mәqsәdi nәdir?

•

tәlәblәrin, bu tәlәblәri müәyyәn edәn normativ sәnәdlәrin seçilmәsi
sertifikatlaşdırma sahәsindә işlәrin sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün tәkliflәrin işlәnib hazırlanması
potensial tәhlükәli mәhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyәsәti üzrә tәkliflәrin müzakirәsi
komissiya üzvlәrinin yoxlanılan tәşkilatın nümayәndәlәrinә tәqdim edilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi

109 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsinә sertifikatlaşdırma üzrә
orqanda hazırlıq zamanı yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?

•

rәyin tәrtib olunması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda ilkin sәnәdlәrin tәhlili
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması
yoxlanılan tәşkilatla yoxlama proqramının razılaşdırılması
sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması

110 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsinә sertifikatlaşdırma üzrә
orqanda hazırlıq zamanı yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?

•

rәyin tәrtib olunması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda ilkin sәnәdlәrin tәhlili
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması
işçi sәnәdlәrin hazırlanması
sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması

111 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsinә sertifikatlaşdırma üzrә
orqanda hazırlıq zamanı yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?

•

rәyin tәrtib olunması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda ilkin sәnәdlәrin tәhlili
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması
yoxlama proqramına uyğun olaraq komissiya üzvlәri arasında vәzifәlәrin bölünmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması

112 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxil deyildir?

•

sifarişçinin vә onun keyfiyyәt xidmәtinin struktur sxemlәri
keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
keyfiyyәt sahәsindә sifarişçinin siyasәti
keyfiyyәt sistemi haqqında rәy
istehsalatın vәziyyәtinin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi üçün ilkin mәlumatlar

113 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsinә sertifikatlaşdırma üzrә
orqanda hazırlıq zamanı yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?

•

rәyin tәrtib olunması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda ilkin sәnәdlәrin tәhlili
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması
yoxlama proqramının tәrtib olunması
sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması

114 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxil deyildir?

•

sifarişçinin vә onun keyfiyyәt xidmәtinin struktur sxemlәri
istehsalatın vәziyyәtinin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi üçün ilkin mәlumatlar
keyfiyyәt sahәsindә sifarişçinin siyasәti
sertifikatlaşdırma sahәsindә tәklif olunan xidmәtlәrin siyahısı
keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrinin siyahısı

115 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxil deyildir?

•

sifarişçinin vә onun keyfiyyәt xidmәtinin struktur sxemlәri
keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
istehsalatın vәziyyәtinin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi üçün ilkin mәlumatlar
akkreditlәşdirmә attestatı
keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrinin siyahısı

116 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxildir?
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
akkreditlәşdirmә attestatı

•

sertifikatlaşdırma sahәsindә tәklif olunan xidmәtlәrin siyahısı
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrinin siyahısı

117 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxildir?

•

düzgün cavab yoxdur
akkreditlәşdirmә attestatı
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sertifikatlaşdırma sahәsindә tәklif olunan xidmәtlәrin siyahısı
keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik

118 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxildir?

•

düzgün cavab yoxdur
sertifikatlaşdırma sahәsindә tәklif olunan xidmәtlәrin siyahısı
keyfiyyәt sahәsindә sifarişçinin siyasәti
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
akkreditlәşdirmә attestatı

119 Sertifikatın fәaliyyәti nә zaman dayandırılır?

•

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

120 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin tәlәblәrә uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk üçün keçirilәn ilkin
müşavirәnin mәqsәdi nәdir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi
potensial tәhlükәli mәhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyәsәti üzrә tәkliflәrin müzakirәsi
yoxlamanın mәqsәdi, sahәsi vә proqramı haqqında qısa mәlumatın verilmәsi
sertifikatlaşdırma sahәsindә işlәrin sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün tәkliflәrin işlәnib hazırlanması
tәlәblәrin, bu tәlәblәri müәyyәn edәn normativ sәnәdlәrin seçilmәsi

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

•

10dan çox olduqda
2dәn çox olduqda
3dәn çox olduqda
5dәn çox olduqda
1dәn çox olduqda

122 Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoxlama
proqramının bölmәsi deyildir?

•

yoxlama üzrә әsas tәdbirlәr vә onların yerinә yetirilmә müddәtlәri
mәxviliyә tәlәblәr
yoxlama obyektlәri
]yoxlama üçün müqavilә şәrtlәri
aktın göndәrilmә ünvanları

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

•

istehlakçının rәyinә
istehsalçının rәyinә
lisenziyaya
normativ sәnәdlәrә
yoxlama aktına

124 Bu standartlardan Dövlәt standartlarının işlәnmә qaydaları nı xarakterizә edәn standart hansıdır?

•

AZS 1.3  96
AZS 1.2  96
AZS 1.6  96
AZS 1.5 96
AZS 1.4  96

125 Hansı standart müәssisә standartlarına aid ümumi müddәaları müәyyәn edir?

•

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

126 Standartlar neçә kateqoriyaya bölünür?

•

5
6
7
8
4

127 Azәrbaycan Respublikasında neçә növ standart işlәnib hazırlanır?

•

5
6
3
2
4

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

•

10
3
5
7
9

129 Tәşkilatimetodik vә ümumtexniki standartlar tәsdiq edilәrkәn onların qüvvәdә qalması üçün bir qayda
olaraq hansı müddәt müәyyәnlәşdirilir?

•

qeyrimәhdud müddәt
8 il
3 il
4 il
5 il

130 Mәhsul (xidmәt) üçün standartlar hәmcins mәhsul (xidmәt) qrupuna vә ya konkret mәhsula (xidmәtә)
tәlәblәri tәyin edir. Bu normativ sәnәdlәrin neçә növmüxtәlifliyi vardır?
6

•

•

2
3
4
5

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

•

sistemlәşdirmә
unifikasiya
tiplәşdirmә
aqreqatlaşdırma
simplifikatlaşdırma

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

•

unifikasiya
tiplәşdirmә
aqreqatlaşdırma
simplifikatlaşdırma
sistemlәşdirmә

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

•

unifikasiya
tiplәşdirmә
aqreqatlaşdırma
simplifikatlaşdırma
sistemlәşdirmә

134 әşyanın, hadisәnin vә anlayışın müәyyәn ardıcıllıqla düzülmәsi standartlaşdırmanın hansı üsuluna
aiddir?

•

aqreqatlaşdırma
unifikasiya
tiplәşdirmә
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdırma

135 Standartlaşdırma neçә üsulla hәyata keçirilir?

•

7
3
4
5
6

136 Hansı standart standartların tәrtibi, şәrhi, rәsmilәşdirilmәsi vә mәzmununa olan ümumi tәlәblәri
xarakterizә edir?

•

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

137 Standartın növlәrinә aid olmayanı göstәrin.

•

nәzarәt metodları üçün standartlar
kompleks standartlar
mәhsul, xidmәt üçün standartlar
әsasverici standartlar
proseslәr üçün standartlar

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

•

informasiyanın yaranma tarixinә görә ardıcıl
әlifba sirasi üzrә
informasiyanin vacibliyi üzrә
siniflәr, yarimsiniflәr vә dәrәcәlәr üzrә
materialların nәşr edildiyi ilә görә ardıcıl

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

•

aqreqatlaşdırma
simplifikatlaşdırma
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә

140 Universal onluq tәsnifçisi UOT 621 siniflәşdirmәdә nәyi göstәrir?

•

ekologiya sahәsindә olan әdәbiyyatı
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә olan әdәbiyyatı
biologiya sahәsindә olan әdәbiyyatı
tibb sahәsindә olan әdәbiyyatı
ümumi maşınqayırma vә elektronika sahәsindә olan әdәbiyyatı

141 Standartlaşdırmanın bu üsulunda ümumi konstruktiv vә ya texnoloji xarakteristikalara malik olan bir sıra
mәmulatlar, tәrkib hissәlәri, proseslәr üçün konstruktiv vә texnoloji hәllәr işlәnib hazırlanır vә tәyin edilir.
Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

•

unifikasiya
tiplәşdirmә
aqreqatlaşdırma
simplifikatlaşdırma
sistemlәşdirmә

142 Sahә standartlarının işlәnib hazırlanması, razılaşdırılması, tәsdiqi vә qeydiyyatı qaydalarını müәyyәn
edәn standart hansıdır?

•

AZS 1.2  96
AZS 1.0  96
AZS 1.6  96
AZS 1.4  96
AZS 1.3  96

143 Dövlәt standartlaşdırma sisteminin standartları kompleksindә Texniki şәrtlәrin işlәnmәsi,
razılaşdırılması, tәsdiqi vә qeydiyyatı hansı standartla müәyyәn edilir?

•

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

•

144 Sahә standartı nәdir?

•

dövlәtlәrarası standartlar
Azәrbaycan Respublikasının nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq olunmuş
müәssisәlәrdә tәtbiq olunan standartlar
bütün sahәlәri әhatә edәn standartlar
milli standartlar

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

•

50 gün
15 gün
30 gün
40 gün
45 gün

146 Standartlar neçә növ tәlәblәri nәzәrdә tutur?

•

3
2
6
5
4

147 Әsas dövlәt standartlaşdırma obyekti olmayanı göstәrin.

•

ölçmә vasitәlәrinin, maşınların dövlәt sınağı
düzgün cavab yoxdur
elmiteхniki terminlәr vә işarәlәr
ümumteхniki vә tәşkilati metоdik qaydalar vә nоrmalar
ölçü vahidlәri vә ölçü vahid etalоnları

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

•

tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdırma
aqreqatlaşdırma

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

•

sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdırma
tiplәşdirmә
unifikasiya
aqreqatlaşdırma

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

•

REMKO
İNFKO
DEVKO
KASKO

•

STAKO

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

•

aqreqatlaşdırma
simplifikatlaşdırma
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә

152 Aşağıdakılardan biri standartlaşdırma obyekti deyil:

•

ölçmә vasitәlәrinin, maşınların dövlәt sınağı
ümumteхniki vә tәşkilati metоdik qaydalar vә nоrmalar
elmiteхniki terminlәr vә işarәlәr
düzgün cavab yoxdur
ölçü vahidlәri vә ölçü vahid etalоnları

153 QOST nәdir?

•

regional standart
milli standart
beynәlxalq standart
dövlәtlәrarasi standart
Rusiya standartı

154 Aşağıdakı bәndlәrdәn hansı dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә aid deyil?

•

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

155 Ümumi texniki şәrtlәrin standartları adәtәn neçә bölmәdәn ibarәt olur?

•

8
6
10
4
9

156 Aşağıdakılardan hansı sahә standartlarının obyektlәrinә aiddir?

•

sahәlәrarası tәtbiq olunan mәmulatların dәqiqlik normaları
ümumtexniki vә tәşkilatimetodik qaydalar vә normalar
elmitexniki terminlәr vә işarәlәr
sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
ölçmә vasitәlәrinin, maşinların dövlәt sınağı

157 Aşağıdakılardan hansı ümumi texniki şәrtlәrin standartlarının bölmәsinә aid deyildir?

•

mәhsulun qәbul qaydaları
mәhsulun layihәlәndirilmәsi qaydaları
әsas parametrlәr (ölçülәr)
keyfiyyәt parametrlәrinә, qablaşdırmaya, nişanlamaya ümumi tәlәblәr
tәhlükәsizlik tәlәblәri

158 Hansı әsasverici standarta görә müxtәlif kateqoriyalı standartlar növlәrә bölünür?

•

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

159 Standartlar nәdәn asılı olaraq kateqoriyalara bölünür?

•

standartlaşdırma obyektindәn
tәsir dairәsindәn
tәsdiq olunma yerindәn
tәsdiq olunma tarixindәn
standartın strukturundan

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

•

simplifikatlaşdırma
aqreqatlaşdırma
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә

161 Qabaqlayan standartların yaradılması hansı planlara әsaslanır?

•

elmitәdqiqat planlarına
xalq tәsәrrüfatının perspektiv inkişaf planlarına
sәnaye tikintisi planlarına
konstruktiv – texnoloji planlara
xalq tәsәrrüfatının cari inkişaf planlarına

162 Ilk dәfә bizim ölkәdә qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçәnci ildә irәli sürülmüşdür?

•

1929
1925
1926
1927
1928

163 Qabaqlayan standartlaşdırma prosesini neçә әsas mәrhәlәyә bölmәk olar?

•

6
2
3
4
5

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

•

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

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

•

birlәşmәlәr
qovşaqlar
aqreqatlar
detallar
materiallar

166 Standartların ömrünü uzatmaq üçün neçә tәdbir hәyata keçirilir?

•

3
2
6
5
4

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

•

6
2
3
4
5

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

•

standartların proqressivliyi vә optimallığı
ayrıayrı obyektlәrin standartlaşdırılması
qabaqlayan standartlaşdırma
kompleks standartlaşdırma
standartların kompleks sahәlәrarası mәqsәdli sistemlәri

169 Kompleks standartlaşdırma proqramları neçә metodik prinsip әsasında işlәnib hazırlanır?

•

3
2
5
7
4

170 Qabaqlayan standartlaşdırmada qabaqlama dövrünün optimal qiymәti necә hesablanır?
..

.

.....

•

....

...

171 Maşınqayırmada standartların orta uzunömürlülüyü neçә il tәşkil edir?

•

6 il
9 il
8 il
7 il
5 il

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

•

15
14
12
10
5

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

•

6
7
4
5
3

174 Kompleks standartlaşdırma proqramlarının siyahısı kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Nazirlәr Kabineti
müvafiq nazirliklәr, idarәlәr, şirkәtlәr
ölkәnin Milli Standartlaşdırma orqanı
yerli icra hakimiyyәti orqanları
ölkәnin Milli Mәclisi

175 Kompleks standartlaşdırma proqramı hansı mәhsullar üçün işlәnib hazırlanır?

•

ayrıayrı sahәlәrdә istifadә olunan müxtәlif mәhsullar qrupu üçün
xalq tәsәrrüfatı әhәmiyyәtli әn vacib mәhsul növlәri üçün, birgә istifadә olunan müxtәlif mәhsullar qrupu üçün
bir nazirlik sistemindә tәtbiq edilәn әn vacib mәmulatlar üçün
eyni adlı әn vacib mәhsullar qrupu üçün
çox vacib işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün layihәlәndirilmiş işçi orqanları üçün

176 Kompleks standartlaşdırma proqramlarını formalaşdıran zaman neçә mәsәlә hәll olunur?

•

4
3
2
5
6

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

•

4
3
5
2
1

178 Kompleks standartlaşdırma nәyә kömәk edir?

•

koordinasiya yolu ilә işlәyәn müәssisәlәrdә kadrların bilik sәviyyәsini artırmağa, onların iş qabiliyyәtini
yüksәltmәyә, işi yüksәk sәviyyәdә tәşkil etmәyә
qarşılıqlı uzlaşdırılmış standartların vә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması üçün şәrait yaratmağa vә kooperasiya
yolu ilә işlәyәn müәssisәlәrin işini koordinasiya etmәyә
işlәnәn standartların perspektiv olmalarına
standartların vә texniki şәrtlәrin yüksәk sәviyyәdә hazırlanmasına vә tәtbiqinә
istehsal müәssisәlәrindә aprılan işlәrin tәşkilinә

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

•

25
45
40
30
35

180 Mәmulatların istehsal vә istismar keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir etmir?

•

qarşılıqlı әvәzolunmanın, mәmulatın istehsalının vә istismarının tәşkilinin sәviyyәsi
fәhlәlәrin peşә hazırlığı vә onların işinin keyfiyyәti
istehsal texnologiyasının, istehsal vasitәlәrinin, nәzarәtin vә sınağın sәviyyәsi
mәmulatın sınağının aparılmasının dövriliyi vә müddәti
mәmulatların unifikasiya vә aqreqatlaşdırılma sәviyyәsi

181 Kompleks standartlaşdırmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

182 Kompleks standartlaşdırmanın mühüm cәhәti nәdir?

•

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

183 Qabaqlayan standartlaşdırma nәyә deyilir?

•

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

184 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda neçә element vardır?

•

5
4
10
8
7

185 Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

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

186 Kompleks standartlaşdırma nәyә deyilir?

•

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

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

•

4cü
3cü
1ci
2ci
5ci

188 Qabaqlayan standartların yaradılması nәyә görә vacib sayılır?

•

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

189 Qabaqlayan standartlar hansı standartlardır?

•

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

190 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlxalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyil?

•

keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәxs
sertifikatlaşdırma üzrә şura
müşahidәedici şura
idarәedici şura
bölmә komitәlәri

191 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlxalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyil?

•

müşahidәedici şura
apelyasiya komissiyası
sınaq laboratoriyası
orqanın icraçı direktorluğu
idarәedici şura

192 Sertifikatlaşdırma sistemindә akkreditlәşdirmәnin mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsi aşağıdakı
mәsәlәlәrdәn hansının hәllini nәzәrdә tutmur?

•

düzgün cavab yoxdur
sınaq laboratoriyalarına vә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara vahid tәlәblәrin müәyyәn edilmәsi
akkreditlәşdirmәnin ümumi qaydalarının müәyyәn edilmәsi
ölkә daxilindә vә beynәlxalq sәviyyәdә akkreditlәşdirmә üzrә milli strukturların әmәkdaşlığı
akkreditlәşdirmә üzrә orqanlara tәlәblәrin müәyyәn edilmәsi

193 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma sistemindә akkreditlәşdirmәnin mәqsәdlәrinә aid deyildir?

•

dünya sәviyyәsindә sınaqların nәticәlәrinin vә uyğunluq sertifikatlarının tanınması
görülәn işin keyfiyyәtini yüksәltmәk
sifarişçi, dövlәt vә digәr maraqlı strukturlar tәrәfindәn sınaq laboratoriyalarına vә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara
etibarı möhkәmlәndirmәk
daxili vә xarici bazarda mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin tәmin olunması
sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi

194 Akkreditlәşdirmә attestatının tәsir müddәti neçә ildәn çox olmur?

•

4
2
1
3
5

195 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxildir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqanla sifarişçi arasında müqavilәnin bağlanması
ekspertizanın nәticәlәrinin yoxlanması
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
ekspertizanın nәticәlәrinin yoxlanması
akkreditlәşdirmә attestatının tәrtib olunması

196 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlxalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyil?

•

elmimetodik mәrkәz
idarәedici şura
apelyasiya komissiyası
orqanın icraçı direktorluğu
müşahidәedici şura

197 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanın tipik tәşkilati strukturu hansı standartla müәyyәnlәşdirilir?

•

ISO 10011
ISO 9000
ISO 8402
EN 29002
EN 45003

198 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda icraçı direktorluğun vәzifәsi nәdir?

•

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

199 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәxsin vәzifәsi nәdir?

•

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

200 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxil deyildir?

•

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

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

•

keyfiyyәtin tәmin edilmәsinin ümumi prosedurları
uyğunsuzluqlar meydana çıxan zaman korrektәedici tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr vә funksional vәzifәlәr
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsinin prosedur qaydaları
apelyasiyalara, iddialara vә mübahisәli mәsәlәlәrә baxılması prosedurları

202 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?

•

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

203 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda apellyasiya komissiyasının vәzifәsi nәdir?

•

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

204 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda idarәedici şuranın vәzifәsi nәdir?

•

akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daxil olmuş şikayәtlәrә baxır
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir

orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir

205 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlxalq tәcrübәyә müvafiq tipik tәşkilati
strukturuna aid deyil?

•

orqanın icraçı direktorluğu
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәxs
akkreditlәşdirmә üzrә komissiya
apelyasiya komissiyası

206 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda müşahidәedici şuranın vәzifәsi nәdir?

•

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

207 Rusiya akkreditlәşdirmә sisteminin metodiki әsasını tәşkil edәn ГОСТ Р 51000 seriyalı standartlar hansı
Avropa normalarına maksimum uyğunlaşdırıldı?

•

İSO 9000
EN 29001
düzgün cavab yoxdur
İSO 8402
EN 45000

208 Rusiya akkreditlәşdirmә sisteminin metodiki әsasını hansı seriyalı standartlar tәşkil edir?

•

İSO 8402
EN 45000
EN 29001
ГОСТ Р 51000
İSO 9000

209 Rusiya akkreditlәşdirmә sistemi (ROSA) neçәnci ildә yaradıldı?

•

2005
1965
1975
1985
1995

210 Akkreditlәşdirmә prosesinin müfәttiş nәzarәti mәrhәlәsindә akkreditlәşdirmә üzrә orqan attestatın tәsir
müddәti әrzindә akkreditlәşdirmә tәlәşlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt edir. Bu nәzarәt neçә ildәn bir
aparılır?

•

2 ildәn bir
hәr il
5 ildәn bir
4 ildәn bir
3 ildәn bir

211 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә akkreditlәşdirmә üzrә qәrar mәrhәlәsinә aiddir?
akkreditlәşdirmә haqqında qәrar

•

hesabatın tәrtib edilmәsi
akkreditlәşdirmәyә sifariş
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
akkreditlәşdirmәnin tәlәblәrinә riayәt edilmәsinin dövrü yoxlanması

212 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә akkreditlәşdirmә üzrә qәrar mәrhәlәsinә aiddir?

•

reyestrdә attestatın qeydiyyatı
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
müqavilәnin bağlanması
hesabatın tәrtib edilmәsi

213 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә akkreditlәşdirmә üzrә qәrar mәrhәlәsinә aiddir?

•

müqavilәnin bağlanması
akkreditlәşdirmә attestatının tәrtib olunması
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu
hesabatın tәrtib edilmәsi
ekspertlәrin tәyin edilmәsi

214 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma sistemindә akkreditlәşdirmәnin mәqsәdlәrinә aid deyildir?

•

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

215 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxildir?

•

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

216 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә akkreditlәşdirmә üzrә qәrar mәrhәlәsinә aid deyil?

•

akkreditlәşdirmә haqqında qәrar
hesabatın tәrtib edilmәsi
akkreditlәşdirmә attestatının tәrtib olunması
reyestrdә attestatın qeydiyyatı
ekspertizanın nәticәlәrinin yoxlanması

217 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda müşahidәedici şuranın vәzifәsi nәdir?

•

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

218 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqan üçün qoyulan şәrtlәrә aid deyildir?
ştatda olan personalın kәnar tәşkilatlardan qeyriasılılığını tәmin edәn tәşkilati struktura malik olmalıdır
müstәqil ekspertlәrin cәlb olunmasını tәmin edәn müvafiq sazişlәrә malik olmalıdır
laboratoriyanın akkreditlәşdirilmәsi üzrә rәhbәr şәxsә malik olmalıdır
müvafiq işlәri yerinә yetirmәk üçün ştatda olan personala malik olmalıdır

•

•

ekspertlәrin ixtisasının artırılması üçün madditexniki bazaya malik olmalıdır

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

•

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

220 Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?

•

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

221 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxil deyildir?

•

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

222 Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması mәrhәlәsinә daxildir?

•

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

223 Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun fәaliyyәt göstәrәn vә sistemin idarә olunmasında iştirak
etmәk imkanına malik olan orqan necә adlanır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә şuranın üzvü
akkreditlәşdirmә sisteminin üzvü
sertifikatlaşdırma sisteminin üzvü
standartlaşdırma sisteminin üzvü
kömürük sisteminin üzvü

224 Hansı sәnәdә әsasәn texniki reqlamentә mәcburi surәtdә riayәt edilmәlidir?

•

düzgün cavab yoxdur
BMTnin Avropa İqtisadi Komissiyasının (AİK) “Standartların vә texniki tәlәblәrin beynәlxalq
ahәngdarlaşdırılması” tövsiyәsinә әsasәn
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiyanın (BEK) Nizamnamәsi vә Prosedur qaydalarına әsasәn
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi (MDB) çәrçivәsindә imzalanmış “Standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma
sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında Saziş”ә әsasәn
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat olan İSOnun Nizamnamәsi vә Prosedur qaydalarına әsasәn

225 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aid deyil:

•

texniki reqlamentlәr
standartlaşdırma üzrә qaydalar
texniki iqtisadi informasiya tәsnifçilәri
sınaq protokolları

•

standartlar

226 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aid deyil:

•

standartlaşdırma üzrә qaydalar
müәssisәdә keyfiyyәt sahәsindә siyasәt
texniki reqlamentlәr
standartlar
texniki iqtisadi informasiya tәsnifçilәri

227 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aid deyil:

•

standartlaşdırma üzrә qaydalar
sınaq laboratoriyası haqqında әsasnamә
texniki reqlamentlәr
standartlar
texniki iqtisadi informasiya tәsnifçilәri

228 Qoyulmuş qaydada normativtexniki sәnәdlәrin uçotunu vә dövlәt qeydiyyatını hansı aparır?

•

konstruktortexnoloji tәşkilatlar
istehsal müәssisәlәri
Azәrdövlәdstandart
müvafiq nazirliklәr
konstruktor büroları

229 Mәmulatın (prоsesin, hadisәnin) hәr hansı xassәsini xarakterizә edәn qiymәt:

•

normativ sәnәd
parametr
standart göstәricisi
texniki şәrt
texniki reqlament

230 Beynәlxalq standartlaşdırmada iştiraketmә hansı orqan üçün açıq deyil?

•

Panamerika standartlar kоmitәsi (KОPANT)
BMTnin Әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatı (FAО),
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiya (IEC)
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı (ÜST),
BMTnin Avrоpa iqtisadi kоmissiyası (BMT AIK)

231 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aid deyil

•

standartlaşdırma üzrә qaydalar
Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdi
texniki reqlamentlәr
standartlar
texniki iqtisadi informasiya tәsnifçilәri

232 Standartlaşdırma aşağıda verilәnlәrdәn hansını tәmin etmәk mәqsәdi daşımır?

•

istehlakçıların mәhsulların (işlәrin, хidmәtlәrin) nоmenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih
infоrmasiyaya malik оlmalarını
mәhsulların (işlәrin, хidmәtlәrin) elm, teхnika vә teхnоlоgiyanın inkişafına uyğunluğunu vә оnların rәqabәt
qabiliyyәtinin yüksәldilmәsini;
mәhsulun standartlara vә normativ sәnәdlәrә uyğunluğunu tәsdiq edir
mәhsulların (işlәrin, хidmәtlәrin) teхniki, teхnоlоji vә infоrmasiya uyğunluğunu
bütün növ resursların qәnaәtini

233 Standartlaşdırma aspektinә aid olmayanı seçin:

•

mәhsulun tәmirә yararlılığına tәlәblәr
mәhsulun nişanlanmasına tәlәblәr
mәhsulun tәhlükәsiz utillәşdirilmәsinә tәlәblәr
mәhsulun qablaşdırılmasınakomplektliliyinә tәlәblәr
mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr

234 Standartlaşdırma sahәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

qarşılıqlı әlaqәli standartlaşdırma obyektlәrinin mәcmusu
keyfiyyәt sәviyyәsinin әsas göstәricisinә tәlәblәr
mәhsulun bir obyektdәn digәrinә daşınmasını xarakterizә edәn sәnәd
müәyyәn növ fәaliyyәtin xarakteristikalarını әks etdirәn normativ hüquqi akt
bәrpa metod vә vasitәlәrinә tәlәblәr

235 Aşağıdakılardan biri mәhsulun xarakteristikalarını vә ya оnun istehsal prоseslәrini vә metоdlarını
müәyyәnlәşdirәn sәnәddir:

•

standartlaşdırma üzrә tövsiyәlәr
beynәlxalq standartlar
texniki reqlament
milli standartlar
standartlaşdırma üzrә qaydalar

236 Verilmiş standartlaşdırma оbyektinin müәyyәn xassәlәrini (vә ya xassәlәr qrupunu) xarakterizә edәn
standartlaşdırma istiqamәti aşağıdakılardan hansıdır?

•

normativ texniki sәnәd
standartlaşdırma aspekti
standartlaşdırma sahәsi
standartlaşdırma obyekti
texniki reqlament

237 Qarşılıqlı әlaqәli standartlaşdırma obyektlәrinin mәcmusu aşağıdakılardan hansıdır?

•

normativ texniki sәnәd
standartlaşdırma aspekti
texniki reqlament
standartlaşdırma obyekti
standartlaşdırma sahәsi

238 Standartlaşdırma üzrә işlәrin predmeti оlan vә şәrti vahidlәrin, işarәlәrin vә anlayışların kömәyi ilә
keyfiyyәtcә vә kәmiyyәtcә xarakterizә edilә bilәn mәmulatlar, prоseslәr, qaydalar, metоdlar necә adlanır?

•

texniki reqlament
standartlaşdırma sahәsi
standartlaşdırma aspekti
normativ texniki sәnәd
standartlaşdırma obyekti

239 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma aspektinә aid deyil?

•

mәhsulun tәhlükәsiz utillәşdirilmәsinә tәlәblәr
mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
mәhsulun nişanlanmasına tәlәblәr
mәhsulun üzünömürlülüyünә tәlәblәr
mәhsulun qәbul qaydalarına vә vasitәlәrinә tәlәblәr

240 Ayrıca müstәqil dövlәtin әrazisindә müvafiq qaydada işlәnib hazırlanan standartlar necә adlanır?

•

hövzә
regional
milli
dövlәtlәrarası
beynәlxalq

241 Regional standartlaşdırmada iştiraketmә hansı orqan üçün açıqdır?

•

BMTnin Avropa İqtisadi Komissiyası
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
Avropa İqtisadi Birliyi
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiya
BMTnin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı

242 Sertifikatlaşdırma termini ilk dәfә olaraq hansı tәşkilat tәrәfindәn formalaşdırılmışdır?

•

İSO Beynәlxalq tәşkilatının SERTİKO komitәsi
Standartlaşdırma üzrә Avropa Komitәsi
Panamerika standartlar Komitәsi (KOPANT)
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin Dövlәtlәrarası Şurası
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiya (IEC)

243 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aid deyil:

•

standartlaşdırma üzrә qaydalar
normativ texniki sәnәdlәrin tәrkib hissәsi olmayanlar
texniki reqlamentlәr
standartlar
texniki iqtisadi informasiya tәsnifçilәri

244 Standartlaşdırma aşağıda verilәnlәrdәn hansını tәmin etmәk mәqsәdi daşımır?

•

istehlakçıların mәhsulların (işlәrin, хidmәtlәrin) nоmenklaturası vә keyfiyyәti haqqında tam vә sәhih
infоrmasiyaya malik оlmalarını
mәhsulların (işlәrin, хidmәtlәrin) elm, teхnika vә teхnоlоgiyanın inkişafına uyğunluğunu vә оnların rәqabәt
qabiliyyәtinin yüksәldilmәsini;
istehsal müәssisәlәrindә aparilan işlәri tәşkil etmәk
mәhsulların (işlәrin, хidmәtlәrin) teхniki, teхnоlоji vә infоrmasiya uyğunluğunu
bütün növ resursların qәnaәtini

245 Mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğun olduğunu göstәrәn sәnәd necә adlanır?

•

akkreditlәşmә attestatı
uyğunluq sertifikatı
uyğunluq nişanı
uyğunluq haqqında akt
nәzarәt kartı

246 Eyni konkret standartlar, qaydalar vә üsullar tәtbiq edilәn mәhsulların sertifikatlaşdırılması necә adlanır?

•

yüngül sәnaye mәhsullarının sertifikatlaşdırılması
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
oxşar mәhsulların sertifikatlaşdırılması
yeyinti sәnaye mәhsullarının sertifikatlaşdırılması

247 Istehsalçının, mәhsulun istehlakçısının, hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә könüllülük әsasında
keçirilәn sertifikatlaşdırma necә adlanır?

•

uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
oxşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması
könüllü sertifikatlaşdırma
mәcburi sertifikatlaşdırma
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması

248 Xüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların, proseslәrin vә xidmәtlәrin normativ sәnәdlәrin
mәcburi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edәn sertifikatlaşdırma necә adlanır?

•

oxşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
könüllü sertifikatlaşdırma
mәcburi sertifikatlaşdırma
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması

249 Sertifikatlaşdırma sistemi necә sistemdir?

•

tәhlükәsizlik qaydalarına nәzarәt sistemidir
uyğunluq sertfikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi üsullara vә idarәetmә qaydalarına malik olan sistemdir
mәcburi sertfikatlaşdırma sistemidir
mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә nәzarәt sistemidir
könüllü sertifikatlaşdırma sistemidir

250 Standartlaşdırma üzrә qaydalar neçә halda hazırlana bilәr?

•

6
4
3
2
5

251 Standart nәdir?

•

mәhsulun keyfiyyәt vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәddir
tәdbirlәr planıdır
ölçmә vasitәsidir
standartlaşdırma üzrә fәaliyyәtdir
eyniyyәtdir

252 Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma haqqında qanunu neçәnci ildәn qüvvәyә minmişdir?

•

1996
1994
1993
1991
1995

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

•

Yaponiyada
Belarusiyada
Ukraynada
Rusiyada
Böyük Britaniyada

254 Sertifikatlaşdırma sözünün mәnası nәdir?

•

latın sözü olub «düzgün edilmişdir» mәnasını daşıyır
uyğunluq mәnasında işlәdilir

könüllülük mәnasında işlәdilir
mәcburiyyәt mәnasında işlәdilir
latın sözü olub «keyfiyyәt» mәnasını daşıyır

255 Dünya ölkәlәri beynәlxalq standartların tәtbiqinin neçә variantını istifadә edir?

•

5
3
2
1
4

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

•

sahә
regional
dövlәtlәrarasi
milli
beynәlxalq

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

•

yunan
ingilis
fransiz
alman
latın

258 Aşağıdakı mәhsullardan hansı mәcburi sertifikatlaşdırma obyektinә aid deyil?

•

sәrnişin nәqliyyatı
pirotexniki mәmulatlar
tibbi texnika
yüngül sәnaye malları
maşınqayırma kompleksi malları

259 Aşağıdakı xidmәtlәrdәn hansı mәcburi sertifikatlaşdırma obyektinә aid deyil?

•

ictimai iaşә
rabitә
yüngül sәnaye malları
sәrnişin nәqliyyatı
turizm vә ekskursiya

260 Uyğunluq sertifikatlaşdırması aparmaq üçün xüsusi üsullara vә idarәetmә qaydalaına malik sistem:

•

akkreditlәşdirmә
keyfiyyәt sistemi
sertifikatlaşdırma sistemi
sertifikatlaşdırma sxemi
tәhlükәsizlik

261 Aşağıda verilәnlәrdәn biri latın sözü olub „düzgün edilmişdir mәnasını daşıyır:

•

akkreditlәşdirmә
standartlaşdırma
sertifikatlaşdırma
audit

standart

262 Aşağıdakılardan hansı AZS Milli sertifikatlaşdırma Sisteminin tәşkilati strukturuna aid deyil?

•

oxşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması üzrә akkreditlәşdirilmiş orqan
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoroyaları
sertifikatlaşdırma üzrә beynәlxalq orqan
mәhsulun istehsalçıları vә tәdarükçülәri

263 Professional sәriştәlilik aşağıdakılardan hansını bilmәyi tәlәb etmir?

•

istehsalçıların tәlәblәrini
mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә istehsalının müxtәlif aspektlәrini
analoqların keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrini
elmi tәdqiqat işlәrindә әks olunmuş mәhsulun inkişaf perspektivini
mәhsulun istismar xarakterini vә şәraitini

264 Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn
nоrmativ sәnәd:

•

sertifikat
texniki şәrt
standart
lisenziya
texniki reqlament

265 İstifadәçi tәrәfindәn standartda verilmiş tәlәblәrin yerinә yetirilmәsi ilә standartın yayılma sahәsinә vә
tәsir dairәsinә uyğun istifadәsi:

•

texniki reqlament
standart göstәricisi
standart istifadәçisi
standartın tәtbiqi
standart kompleksi

266 Sınaq laboratoriyalarına tәlәblәr vә onların akkreditlәşdirmә qaydaları hansı sәnәddә göstәrilmişdir?

•

RS00193
RS00493
RS00593
RS00393
RS00293

267 Sertifikatlaşdırma üzrә orqana qoyulan tәlәblәr vә onun akkreditlәşdirmә qaydaları hansı sәnәddә
göstәrilmişdir?

•

RS00193
RS00493
RS00593
RS00293
RS00393

268 AZS Milli Sertifikatlaşdırma sisteminin әsas müddәaları hansı sәnәddә göstәrilmişdir?
RS00593
RS00293
RS00393
RS00493

•

•

RS00193

269 Keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilati strukturun, proseslәrin vә
ehtiyatların mәcmusu

•

tәhlükәsizlik
sertifikatlaşdırma sistemi
istehsalatın attestasiyası
müfәttiş nәzarәti
keyfiyyәt sistemi

270 Ölkәmizdә sertifikatlaşdırmanın aparılma qaydalarını әks etdirәn sәnәd neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1991
1990
1993
1994
1992

271 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt üzrә Avropa tәşkilatıdır?

•

FAO
İSO
BEK
KNAT
KOPANT

272 Regional standartlaşdırma nәdir?

•

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

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

•

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

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

•

milli
dövlәtlәrarasi
regional
beynәlxalq
sahә

275 Aşağıda verilәnlәrdәn biri ingilis sözü olub „norma, nümunә, etalon mәnasını daşıyır:
sertifikat

•

normativ sәnәd
texniki reqlament
lisenziya
standart

276 Mәhsulun konkret standarta uyğunluğunu göstәrәn nişan hansıdır?

•

nәzarәt nişanı
keyfiyyәt nişanı
uyğunluq nişanı
tәhlükәsizlik nişanı
әmtәә nişanı

277 Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparan orqan hansıdır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә şura
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
standartlaşdırma üzrә orqan
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
apelyasiya üzrә komissiya

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

•

beynәlxalq
milli
dövlәtlәrarasi
reqional
sahә

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

•

Panamerika standartlar Komitәsi (KOPANT)
Standartlaşdırma üzrә Avropa Komitәsi
İSO Beynәlxalq tәşkilatının STAKO komitәsi
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin Dövlәtlәrarası Şurası
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiya (IEC)

280 Hansı beynәlxalq standartda sertifikatlaşdırma haqqında terminlәr müәyyәnlәşdirilir?

•

düzgün cavab yoxdur
ISO 8402
ISO 9000
ISO 14000
ISO 10011

281 Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir, yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә hüquq
almış şәxs necә adlanır?

•

texnoloq
ekspertauditor
müfәttiş
nәzarәtçi
dequstator

282 Sertifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi tanınması necә
adlanır?
standartlaşdırma
patendlәşdirmә

•

•

akkreditlәşdirmә
sertifikatlaşdırma
kodlaşdırma

283 Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sahәsindә әsas terminlәr hansı sәnәdlә
müәyyәnlәşdirilir?

•

RS00593
RS00193
RS00293
RS00393
RS00493

284 Aşağıdakı ölkәlәrin hansında milli standartlaşdırma dövlәt idarәetmә orqanları tәrәfindәn hәyata
keçirilmir?

•

Yaponiya
Azәrbaycan
Rusiya
Böyük Britaniya
Çin

285 Konkret mәhsulun sertifikatlaşdırılması haqqında sertifikatlaşdırma orqanına sifariş ilә müraciәt etmiş
vәtәndaşlar necә adlandırılır?

•

istehsalçı
sifarişçi
müvәttiş
istehlakçı
ekspert

286 Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri
rәsmi surәtdә tanınmış sınaq laboratoriyaları necә adlanır?

•

nәzarәt laboratoriyası
tәdris laboratoriyası
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya
sınaq laboratoriyası
mәrkәzi laboratoriya

287 Lazımi tәrzdә eynilәşdirilmiş mәhsulun, prosesin vә xidmәtin konkret standarta vә ya digәr normativ
sәnәdә uyğun olduğuna zәmanәtin üçüncü tәrәfin inamlı sübut etmәsi hansı sertifikatlaşdırma adlanır?

•

uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
mәcburi sertifikatlaşdırma
könüllü sertifikatlaşdırma
oxşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması

288 Sistemin Dövlәt Reyestrinin aparılma qaydaları hansı sәnәddә göstәrilmişdir?

•

RS00593
RS00193
RS00293
RS00393
RS00493

289 Oxşar mәhsulun sertifikatlaşdırma sistemi hansı sәnәddә göstәrilmişdir?

•

RS00493
RS00193
RS00293
RS00393
RS00593

290 Mәhsula vә xidmәtә, hәmçinin onların keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid tәlәblәri әks etdirәn
sәnәd necә adlanır?

•

standart
lisenziya
akt
normativ sәnәd
sertifikat

291 Hansı sәnәdә әsasәn texniki reqlamentә mәcburi surәtdә riayәt edilmәlidir?

•

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

292 Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

mәhsulun uzunömürlülüyünә vә tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
terminlәr vә tәriflәr
şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
keyfiyyәt sәviyyәsinin әsas göstәricilәrinә tәlәblәr
mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr

293 Standartlaşdırma aspekti dedikdә nә başa düşülür?

•

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

294 Sistemlәşdirmәdә qarşılıqlı anlayışlar necә işarә olunur?

•

mötәrizә ilә
nöqtә ilә
vergül ilә
noqtәvergül ilә
iki nöqtә ilә

295 Standartlaşdırmanın bu üsulu nәticәsindә mәmulatların, materialların, xammalın vә komplektlәşdirici
mәmulatların növ müxtәlifliyinin sayı azalır:

•

sistemlәşdirmә
aqreqatlaşdırma
tiplәşdirmә
simplifikatlaşdırma
unifikasiya

296 Standartlaşdırmanın hansı üsulu mәmulatların, onların tәrkib hissәlәrinin vә detalların müvafiq
sıralarının tәyin edilmәsi ilә nәticәlәnir?

•

sistemlәşdirmә
tiplәşdirmә
aqreqatlaşdırma
unifikasiya
simplifikasiya

297 Aşağıda verilәnlәrdәn biri standartlaşdırma üsulu deyil:

•

akkreditlәşdirmә
unifikasiya
simplifikasiya
tiplәşdirmә
sistemlәşdirmә

298 Keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilati strukturun, mәsuliyyәtin,
prosedurların, proseslәrin vә ehtiyatların mәcmusu necә adlanır?

•

keyfiyyәt sistemi
akkreditlәşdirmә sistemi
sertifikatlaşdırma sistemi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi

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

•

vizual nәzarәt
müfәttiş nәzarәti
dövlәt nәzarәti
kimyәvi nәzarәt
orqanoleptik nәzarәt

300 Texniki şәrtlәr nәdir?

•

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

301 Standartlaşdırılan obyektlәrin parametrik sıraları nәyin әsasında qurulur?

•

diferensial metod әsasında
riyazi gözlәmәlәr әsasında
qәbul edilmiş xarakteristikaların mexaniki yığımı әsasında
eksperimental tәdqiqatların nәticәlәri әsasında
üstüntutulan әdәdlәr sistemi әsasında

302 Beynәlxalq standartlaşdırma nәdir?

•

standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә bütün dünya ölkәlәrinin muvafiq orqanları üçün
açıqdır
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada qәbul edilәn standartlar dünyanın ancaq bir qrup
ölkәlәrindә tәtbiq oluna bilәr
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә İSO vә BEK tәşkilatları üçün açıqdır

standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada mәcburi xarakterli standartlar vә normalar işlәnib hazırlanır
vә tәsdiq edilir
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada ancaq İSOnun üzvlәri vә müxbir üzvlәri iştirak edә bilәrlәr

303 Standartın tәsir dairәsi necә tәyin edilir?

•

texniki şәrtlәrin standartını işlәyib hazırlayan tәşkilatın statusu ilә
standarti işlәyib hazırlayan tәşkilatın tәşәbbüsü ilә
nazirliklәrin standartlaşdırma üzrә baza tәşkilatları tәrәfindәn
verilmiş kateqoriyalı standartı qәbul etmiş (tәsdiq etmiş) orqanın statusu vә sәriştәliliyi ilә
dövlәt standartlarını qәbul etmiş tәşkilatın tәşәbbüsü ilә

304 Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
standartlaşdirma üzrә qaydalar
standartlar
texniki reqlamentlәr
texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri

305 Texniki şәrtlәr nә vaxt razılaşdırılmış hesab edilir?

•

tәcrübi partiyanın istehsalı zamanı
texniki şәrtlәr mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlandıqdan sonra
tәcrübi nümunәlәrin sınağı zamanı
tәcrübi partiyanın vә ya tәcrübi nümunәnin qәbul aktı imzalandığı zaman
tәcrübi nümunәlәr layihәlәndirildiyi zaman

306 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aid deyildir?

•

hökumәtin xüsusi nәzarәt orqanlarının texniki normaları vә qaydaları
ölkәnin texniki qanunvericiliyi
ölkә Prezidentinin texniki xarakterli tәlәblәri özündә әks etdirәn fәrmanları vә Hökumәt qәrarları
mәcburi standartlar
mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr

307 Standartlaşdırmanın bu üsulu mәmulatların tiplәrinin vә ya növ müxtәlifliyinin sayının texniki vә
iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmış hәr hansı minimuma qәdәr ixtisar edilmәsindәn ibarәtdir?

•

simplifikatlaşdırma
tiplәşdirmә
aqreqatlaşdırma
sistemlәşdirmә
unifikasiya

308 Standartlaşdırmanın әn sadә, iqtisadi cәhәtdәn daha sәrfәli, texniki cәhәtdәn daha mümkün olan növ
müxtәlifliyi hansıdır?

•

sistemlәşdirmә
tiplәşdirmә
aqreqatlaşdırma
unifikasiya
simplifikatlaşdırma

309 Bütün yeni yaradılan maşın vә avadanlıqlar üçün standartlaşdırmanın hansı üsullarının tәtbiqi mütlәq
vacibdir?
simplifikatlaşdırma vә aqreqatlaşdırma
unifikasiya vә tiplәşdirmә

•

•

unifikasiya vә aqreqatlaşdırma
tiplәşdirmә vә sistemlәşdirmә
sistemlәşdirmә vә aqreqatlaşdırma

310 Standartlaşdırmanın az yayılmış, lakin son dәrәcә perspektiv metodlarından biri hansıdır?

•

aqreqatlaşdırma
simplifikatlaşdırma
unifikasiya
tiplәşdirmә
sistemlәşdirmә

311 Texniki reqlament nәdir?

•

mәhsulun bir obyektdәn digәrinә daşınmasını xarakterizә edәn sәnәddir
mәhsulun xarakteristikalarını vә ya onun istehsal proseslәrini, metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәddir
mәhsulun vә xidmәtlәrin keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyinidir
mәhsulun nişanlanmasına vә onun istehsaldan çıxarılmasına aid sәnәddir
mәhsullarin sınaqlarının aparılması vә utillәşdirilmәsi proseslәridir

312 Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aid deyildir?

•

istehsal müәssisәlәrindә aparilan işlәri tәşkil etmәk
mәhsullarin (işlәrin, xidmәtlәrin) insanin hәyati, sağlamliği, әmlaki vә әtraf mühit üçün tәhlükәsizliyini tәmin
etmәk
ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin etmәk
bütün növ resurslarin qәnaәtini tәmin etmәk
istehlakçilarin mәhsullarin (işlәrin, xidmәtlәrin) nomenklaturasi vә keyfiyyәti haqqında tam informasiyaya malik
olmalarını tәmin etmәk

313 Dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә riayәt edilmәsinә nәzarәt aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
tәrәfindәn aparılmalıdır?

•

standartı işlәyib hazırlayan tәşkilatın mütәxәssislәri
müvafiq nazirliklәrin şöbәlәri
sınaq laboratoriyaları
sertifikatlaşdırma üzrә orqanaların mütәxәssislәri
dövlәt müfәttişlәri

314 Standartların tәlәblәrinin pozulmasına görә Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti
sanksiya mәblәğinin neçә faizini dövlәt büdcәsinә ödәyir?

•

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

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

•

satılmış malların qiymәtinin 50%i miqdarında cәrimә
satılmış malların qiymәtinin 25%i miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 20 misli miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
satılmış malların qiymәtinin 100%i miqdarında cәrimә

316 Mәcburi sertifikatlaşdırılmalı, lakin sertifikatlaşdırılmamış mәhsulların satılmasına görә istehsalçılara
(icraçılara, satıcılara) hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

satılmış mәhsulun qiymәtinin 50%i miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
satılmış mәhsulun qiymәtinin 100%i miqdarında cәrimә
satılmış mәhsulun qiymәtinin 75%i miqdarında cәrimә
satılmış mәhsulun qiymәtinin 25%i miqdarında cәrimә

317 Aşağıdakılardan hansı standartların yerinә yetirilmәsinә dövlәt nәzarәtinin inkişafı prinsiplәrinә aid
deyildir?

•

yoxlanılan subyektlәrin dövlәt vә ya kommersiya xarakterli olması
nәzarәt olunan obyektlәrdәn inzibati vә maliyyә cәhәtdәn qeyriasılılıq
dövlәt müfәttişlәrinin ciddiliyi vә qәrәzsizliyi
aşkar edilmiş pozuntulara görә lazımi cәza tәdbirinin tәtbiq edilmәsi
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn digәr dövlәt orqanları ilә fәaliyyәtin koordinasiyası

318 Aşağıdakılardan hansı standartların yerinә yetirilmәsinә dövlәt nәzarәtinin sәmәrәliliyinin tәmin
olunması prinsipinә aiddir?

•

yoxlamaların qeyriasılılığı (inzibati vә bir sıra hallarda texniki)
tәmir müәssisәlәrinin nәzarәt vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
elmitexniki vә layihәkonstruktor tәşkilatlarının kadr potensialı
istehsal müәssisәsinin lazımi avadanlıqlarla vә ölçmә vasitәlәri ilә tәminatı
yoxlamaların qeyrimüntәzәm aparılması

319 Standartların tәlәblәrinin pozulmasına görә cәrimә ilә әlaqәdar tәsәrrüfat subyektinin şikayәti daxil
olduqdan sonra ona neçә gün müddәtindә baxılmalıdır?

•

15 gün
30 gün
45 gün
25 gün
20 gün

320 Standartların tәlәblәrinin pozulmasına görә Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti
sanksiya mәblәğinin neçә faizini yerli büdcәyә ödәmәlidir?

•

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

321 Azәrbaycan Respublikasında dövlәt standartlarına nәzarәt vә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә
Baş dövlәt müfәttişi vәzifәsini kim icra edir?

•

Nazirlәr Kabinetinin müvafiq şöbә müdiri
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin sәdri
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin müvafiq şöbә
müdirlәri
nazirliklәrin müvafiq şöbә müdirlәri
müvafiq nazirlәr

322 Standartların yerinә yetirilmәsinә dövlәt nәzarәtinin neçә metodu vardır?

•

6
2
3
4
5

323 Normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә cavab vermәyәn malların istehsalına, satılmasına görә istehsalçılara
(icraçılara, satıcılara) hansı sanksiya tәtbiq edilir?

•

istehsal olunmuş vә satılmış malların qiymәtinin 25%i miqdarında cәrimә
istehsal olunmuş vә satılmış malların qiymәtinin 50%i miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 3 misli miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 2 misli miqdarında cәrimә
istehsal olunmuş vә satılmış malların qiymәtinin 100%i miqdarında cәrimә

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

•

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

325 Standartların yerinә yetirilmәsinә dövlәt nәzarәtinin inkişafı neçә istiqamәtdә gedә bilәr?

•

5
2
6
3
4

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

•

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

327 Standartların yerinә yetirilmәsinә dövlәt nәzarәti aparılan müәssisә vә tәşkilatlar neçә qrupa bölünür?

•

sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәtinin
30%i miqdarında cәrimә
sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәtinin
25%i miqdarında cәrimә
Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) sertifikatlaşdırma qaydalarının istehsalçı (icraçı, satıcı) tәrәfindәn pozulmasına görә
hansı sanksiya tәtbiq edilir?
sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәti
miqdarında cәrimә
sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәtinin
75%i miqdarında cәrimә
sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәtinin
50%i miqdarında cәrimә

328 Standartların tәlәblәrinin pozulmasına görә Sanksiya barәdә sәrәncama әsasәn tәsәrrüfat subyekti
sanksiya mәblәğinin neçә faizini Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә
Dövlәt Komitәsinin hesabına ödәmәlidir?
30 %ni
100%ni
50 %ni
35 %ni

•

•

15 %ni

329 Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin әrazi
orqanı müәssisәdә hansı mәqsәd üçün tәkrar yoxlama aparır?

•

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

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

•

3
7
6
5
4

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

•

xәbәrdarlıq
satılmış malların qiymәtinin 100%i miqdarında cәrimә
satılmış malların qiymәtinin 50%i miqdarında cәrimә
satılmış malların qiymәtinin 25%i miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 3 misli miqdarında cәrimә

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

•

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

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

•

sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәti
miqdarında cәrimә
sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәtinin
30%i miqdarında cәrimә
sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәtinin
50%i miqdarında cәrimә
sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәtinin
75%i miqdarında cәrimә
sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin) qiymәtinin
25%i miqdarında cәrimә

334 Standartların yerinә yetirilmәsinә dövlәt nәzarәti zamanı yoxlayıcılar lazımi sәnәdlәri tәrtib edir vә
Yoxlamanın nәticәlәrinә görә göstәrişlәr işlәyib hazırlayrlar. Bu sәnәd standartlaşdırma vә metrologiya üzrә
әrazi orqanının rәhbәrliyi tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn sonra hara göndәrilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinә
nazirliyә vә şirkәtә
yoxlaşılmış müәssisәyә
yoxlaşılmış müәssisәyә vә inzibati orqanlara

•

yoxlanılmış müәssisәyә, onun tabe olduğu nazirliyә, şirkәtә

335 Standartların yerinә yetirilmәsinә dövlәt nәzarәtinin inkişafı neçә әsasverici prinsiplәrin mәcmusuna
әsaslanmalıdır?

•

4
3
7
6
5

336 Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin yüksәk
vәzifәli şәxsinә vә ya rayon (şәhәr) prokuroruna cәrimә barәdә sәrәncam daxil olduqdan sonra hansı müddәt
әrzindә şikayәt etmәk olar?

•

50 gün
60 gün
45 gün
30 gün
15 gün

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

•

5
6
4
3
2

338 Istehsal müәssisәlәrindә mәqsәdli yoxlamalar nә üçün aparılır?

•

bütün istehsal müәssisәlәrindә istifadә edilәn texniki sәnәdlәr müxtәlif olduğu üçün
istehsalatda baş vermiş pozuntularla tanış olmaq vә onları aradan qaldırmaq üçün
bütün istehsal müәssisәlәrini vә onlarda istifadә edilәn normativtexniki sәnәdlәr massivini kompleks
yoxlamalarla әhatә etmәk mümkün olmadığı üçün
istehsal müәssisәlәrindә işi tәşkil etmәk vә lazımi mәhsulu istehsal etmәk mümkün olduğu üçün
yoxlamaların hәcmini minimuma edirmәk vә istehsal olunan mәhsulun sınağını keçirmәk üçün

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

•

dövlәt müfәttişlәrini sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi işinә cәlb
etmәk
ixrac olunan mәhsulların istehsalını tәşkil etmәk
әgәr tәsәrrüfat subyekti öz mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә nişanlamaq hüquqi almaq üçün mәhsulun konkret
standartın tәlәbәlәrinә cavab verdiyini bәyan etmişdirsә, onda hәmin mәhsulu konkret standartın bütün tәlәbәlәri
üzrә yoxlamaq
dövlәt nәzarәti orqanları tәrәfindәn aşkar edilmiş keyfiyyәtsiz vә tәhlükәli әrzaq xammalının vә yenyinti
mәhsullarının ekspertizasının aparılmasıını tәmin etmәk
ixrac olunan malların ekspertizasını dövlәt nәzarәti orqanlarına tapşırmaq

340 Aşağıdakılardan hansı standartların yerinә yetirilmәsinә dövlәt nәzarәtinin metodlarına aid deyildir?

•

mәhsulun istehsalının tәşkili vә onun tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulun sәnәdlәrinin yoxlanması vә onlara texniki baxış
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsininin sınaq
laboratoriyalarında vә ya digәr sәriştәli sınaq laboratoriyalarında nümunәlәrin sınağı
tәsәrrüfat subyektinin sınaq bazasından vә ölçmә vasitәlәrindәn, hәmçinin zәruri hallarda dövlәt metroloji
xidmәtinin bazasından istifadә etmәklә alәti nәzarәt
mәhsulun qәbulunun xüsusi rejimi

341 Standartların tәlәblәrinin pozulmasına görә Sanksiya barәdә sәrәncam almış tәsәrrüfat subyekti hansı
müddәtdә sәrәncama әmәl etmәlidir?

•

1 il müddәtindә
10 gün müddәtindә
15 gün müddәtindә
30 gün müddәtindә
6 ay müddәtindә

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

•

satılmış malların qiymәtinin 100%i miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 30 misli miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
satılmış malların qiymәtinin 25%i miqdarında cәrimә
satılmış malların qiymәtinin 50%i miqdarında cәrimә

343 Lazımi xәbәrdarlıq nişanı olmayan, hәmçinin tәhlükәsiz istifadә qaydaları vә şәraiti barәdә mәlumat
vәrәqәsi olmadan satılan tәhlükәli malların satılmasına görә istehsalçılara (icraçılara, satıcılara) hansı
sanksiya tәtbiq olunur?

•

satılmış malların qiymәtinin 25%i miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 10 misli miqdarında cәrimә
satılmış malların qiymәtinin 50%i miqdarında cәrimә
satılmış malların qiymәtinin 100%i miqdarında cәrimә
minimum әmәk haqqının 20 misli miqdarında cәrimә

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

•

xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 2 misli miqdarında cәrimә
xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 4 misli miqdarında cәrimә
xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 5 misli miqdarında cәrimә
xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşının 3 misli miqdarında cәrimә
xәbәrdarlıq vә ya vәzifә maaşı miqdarında cәrimә

345 ISOnun ali qanunverici orqanı hansıdır?

•

Mәşvәrәt Şurası
Mәrkәzi Komitә
Baş Şura
Apellyasiya Komissiyası
Baş Mәclis

346 Aşağıdakılardan hansı BEKin әsas rәsmi şәxslәri siyahısına aid deyildir?

•

Komitә sәdri
Xәzinәdar
Prezident
Vitseprezident
Baş katib

347 Hәr ölkәdәn neçә milli komitә BEKin üzvü ola bilәr?

•

Әn azı iki
Bir
BEK açıq tәşkilatdır, istәnilәn sayda

Dörd
Üç

348 BEK neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1951
1906
1901
1946
1957

349 ISOnun texniki komitәlәri nә zaman yarımkomitәlәrә bölünür?

•

texniki komitәlәrdә aktiv vә müşahidәçi üzvlәr olduqda
texniki komitәlәrin hәll etdiyi mәsәlәlәr mәhdud olduqda
texniki komitәlәrin aktiv üzvlәrinin sayı çox olduqda
texniki komitәlәrin müşahidәçi üzvlәrinin sayı çox olduqda
texniki komitәlәrin hәll etdiyi mәsәlәlәr geniş olduqda

350 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir?

•

Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Elmitexniki informasiya üzrә komitә
Daxili vә xarici audit üzrә komitә
Standart nümunәlәr üzrә komitә

351 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir?

•

Plan komitәsi
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Elmitexniki informasiya üzrә komitә
Birlәşmiş proqram komitәsi
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә

352 Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tәrkibinә daxil deyildir?

•

Vitseprezident
Baş müşavir
Xәzinәdar
18 komitәüzvün nümayәndәsi
Prezident

353 Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәxslәri siyahısına aid deyildir?

•

Xәzinәdar
Baş ekpert
Vitseprezident
Baş katib
Prezident

354 İSOnun Standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitәsinin adının qısa yazılışı
aşağıdakılardan hansıdır?

•

KOPOLKO
DEVKO
PLAKO
KASKO
REMKO

355 İSOnun İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım Komitәsinin adının qısa yazılışı aşağıdakılardan
hansıdır?

•

KASKO
PLAKO
KOPOLKO
DEVKO
REMKO

356 İSOnun Standart nümunәlәr üzrә Komitәsinin adının qısa yazılışı aşağıdakılardan hansıdır?

•

DEVKO
KASKO
PLAKO
REMKO
KOPOLKO

357 Beynәlxalq standart İSOnun hansı struktur bölmәsi tәrәfindәn nәşr olunur?

•

Texniki büro
Mәrkәzi katiblik
Texniki komitә
Beynәlxalq katiblik
Icraiyyә komitәsi

358 Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanlarına aiddir?

•

Mәşvәrәt Şurası
Şura
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Mәrkәzi Komitә

359 Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanlarına aiddir?

•

Baş Şura
Baş Mәclis
Apellyasiya Komissiyası
Mәşvәrәt Şurası
Mәrkәzi Komitә

360 Hәr ölkәdәn standartlaşdırma üzrә neçә tәşkilat ISOnun üzvü ola bilәr?

•

bir
әn azı iki
üç
dörd
ISO açıq tәşkilatdır, istәnilәn sayda

361 Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat olan İSO 1946cı ildә hansı şәhәrdә yaradılmışdır?

•

Praqa
Tokio
Roma
Paris
London

362 Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aid deyildir?

•

Mәrkәzi büro
Apellyasiya Komissiyası
Icraiyyә komitәsi
Texniki komitәlәr
Şura

363 BEKin komitәüzvlәri tәşkilatda maliyyә fәaliyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?

•

2
4
5
6
3

364 Aşağıdakılardan hansı BEKin әsas rәsmi şәxslәri siyahısına aid deyildir?

•

Xәzinәdar
Prezident
Vitseprezident
Baş müşavir
Baş katib

365 ISOnun Icraiyyә komitәsinә neçә komitәüzv daxildir?

•

7
18
12
11
3

366 İSOnun prezidenti neçә il müddәtinә seçilir?

•

2
5
1
4
3

367 Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tәrkibinә daxild deyildir?

•

18 komitәüzvün nümayәndәsi
Baş ekspert
Xәzinәdar
Vitseprezident
Prezident

368 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir?

•

Informasiya texnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Maliyyә komitәsi
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Birlәşmiş proqram komitәsi
Mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә

369 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir?

•

Maliyyә komitәsi
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә

Informasiya texnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Birlәşmiş proqram komitәsi

370 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir?

•

Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Informasiya texnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Maliyyә komitәsi
Standartlaşdırma üzrә komitә
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә

371 Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәxslәri siyahısına aid deyildir?

•

Prezident
Baş katib
Xәzinәdar
Sәdr
Vitseprezident

372 İSO üzvlәrinin neçә faizdәn çoxunun leyhinә sәs vermәsi zamanı beynәlxalq standartların layihәsi
bәyәnilmiş hesab edilir?

•

75
70
80
60
65

373 Aşağıdakılardan hansı ISOya üzvlüyün formasıdır?

•

rәhbәredәn üzv
komissiyaüzv
müxbir üzv
әlaqәlәndirici üzv
assosiasiya edәn üzv

374 ISO tәşkilatı neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1951
1906
1901
1957
1946

375 Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir?

•

Apellyasiya Komissiyası
Mәrkәzi komitә
Texniki komitәlәr
Baş Şura
Mәşvәrәt Şurası

376 Aşağıdakılardan biri İSOnun Standart nümunәlәr üzrә Komitәsinin hazırladığı rәhbәredici sәnәdlәrә aid
deyil:
«Stаndаrt nümunәlәrin аttеstаsiyаsı. Ümumi vә stаtistiк prinsiplәr».
«Bеynәlхаlq stаndаrtlаrdа stаndаrt nümunәlәrә istinаdlаr»;
«Stаndаrt nümunәlәrә аid tеrminlәr vә tәyinlәr»;
«Stаndаrt nümunәlәrin şәhаdәtnаmәlәrinin mәzmunu»;

•

•

«Sеrtifiкаtlаşdırmа. Prinsiplәri vә prакtiка»

377 İSOnun İstehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitәsinin adının qısa yazılışı aşağıdakılardan
hansıdır?

•

KASKO
DEVKO
KOPOLKO
REMKO
PLAKO

378 BEK standartlarının layihәsinin qәbul edilmәsi üçün milli komitәlәrin әn az neçә faizi onun leyhinә sәs
vermәlidir?

•

70
60
75
65
80

379 Aşağıdakılardan hansı BEK Şurası Icraiyyә komitәsinin tәrkibinә daxild deyildir?

•

Prezident
Baş katib
Baş icraçı
Xәzinәdar
Vitseprezident

380 BEKin prezidenti hansı müddәt üçün seçilir?

•

5 il
1 il
2 il
3 il
4 il

381 Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir?

•

Apellyasiya Komissiyası
Mәrkәzi komitә
Baş mәclis
Şura
Mәşvәrәt Şurası

382 Aşağıdakılardan biri İSOnun Istеhlаkçılаrın mаrаqlаrının müdаfiәsi üzrә kоmitәnin (kОPОLkО) әsаs
vәzifәlәrinә aid deyil:

•

ISОnun istеhlакçılаrın mаrаğınа tохunаn müхtәlif оrqаnlаrı ilә әlаqәlәrin dаim sахlаnılmаsı
stаndаrtlаşdırmа bахımındаn istеhlакçılаrın mәlumаtlаrlа tәmin еdilmәsinә yönәldilmiş tövsiyәlәrin işlәnib
hаzırlаnmаsı, hәmçinin оnlаrа stаndаrtlаşdırmа mәsәlәlәrinin öyrәdilmәsi
istеhlакçılаrа mәhsulun stаndаrtlаşdırılmаsındаn mакsimum sәmәrә аlmаlаrını vә hәmçinin оnlаrın milli vә
bеynәlхаlq stаndаrtlаşdırmаdа iştirакını tәmin еdәn tәdbirlәrin hаzırlаnmаsı
ISОnun sәlаhiyyәtinә dахil оlаn mәsәlәlәr üzrә оnun infоrmаsiyа mәrкәzinin nоrmаl işinin tәmin еdilmәsi
stаndаrtlаşdırmа üzrә işlәrdә istеhlакçının iştirакı, istеhlак mаllаrınа stаndаrtlаrın tәtbiqi, istеhlакçı üçün mаrаqlı
оlаn milli vә bеynәlхаlq stаndаrtlаşdırmаnın digәr mәsәlәlәrinin hәllindә оnlаrın iştirакеtmә tәcrübәlәrinin
ümumilәşdirilmәsi

383 Aşağıdakılardan biri İSOnun Standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitәsinin milli
sеrtifikаtlаşdırmа sistеminin prаktiki hәyаtа kеçirilmәsinin tәhlilinә xüsusi әhәmiyyәt verdiyi üçün 1980ci
ildә nәşr etdirdiyi bukletdir:

•

«Stаndаrt nümunәlәrin şәhаdәtnаmәlәrinin mәzmunu»;
«Bеynәlхаlq stаndаrtlаrdа stаndаrt nümunәlәrә istinаdlаr»;
«Sеrtifiкаtlаşdırmа. Prinsiplәri vә prакtiка»
«Stаndаrt nümunәlәrin аttеstаsiyаsı. Ümumi vә stаtistiк prinsiplәr».
«Stаndаrt nümunәlәrә аid tеrminlәr vә tәyinlәr»;

384 Aşağıdakılardan hansı BEKә üzvlüyün formasıdır?

•

komissiyaüzv
rәhbәredәn üzv
assosiasiya edilәn üzv
aktiv üzv
müxbir üzv

385 Aşağıdakılardan hansı BEKә üzvlüyün formasıdır?

•

komitәüzv
rәhbәredәn üzv
icraedәn üzv
әlaqәlәndirici üzv
komissiyaüzv

386 BEKin әsas vәzifәsi nәdir?

•

Elektrotexnika sahәsindә milli standartların unifikasiyasına vә koordinasiyasına kömәk etmәkdir
Elektrotexnika sahәsindә normativ sәnәdlәrin sayını artırmaqdır
Standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilә әlaqәlәndirmәkdir
Sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirmәkdir
[Elektronikanın inkişafına kömәk etmәkdir

387 ISO standartlarının layihәsinin qәbul edilmәsi üçün komitәüzvlәrin әn az neçә faizi onun leyhinә sәs
vermәlidir?

•

75
65
60
70
80

388 ISOnun texniki komitәlәrinin işindә iştirak edәn komitәüzvlәr üçün neçә status müәyyәnlәşdirilmişdir?

•

3
2
6
5
4

389 Aşağıdakılardan hansı ISOnun texniki fәaliyyәtini hәyata keçirir?

•

texniki şöbәlәr
texniki komitәlәr
texniki bürolar
texniki qruplar
texniki işçilәr

390 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir?

•

Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә
Maliyyә komitәsi

Plan komitәsi
Standart nümunәlәr üzrә komitә
Elmitexniki informasiya üzrә komitә

391 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir?

•

Standart nümunәlәr üzrә komitә
Maliyyә komitәsi
Xarici audit üzrә komitә
Informasiya texnologiyaları üzrә komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi

392 ISO Şurasının iclası hansı müddәtdәn bir keçirilir?

•

üç ildәn bir
hәr yarımildә
ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq
iki ildәn bir
iki ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq

393 ISOnun Şurası hansı müddәt üçün seçilir?

•

2 il
5 il
4 il
3 il
1 il

394 ISOnun Baş Mәclisi hansı müddәtdәn bir çağırılır?

•

beş ildәn bir
dörd ildәn bir]
ilә bir dәfә
iki ildәn bir
üç ildәn bir

395 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir?

•

Plan komitәsi
Elmitexniki informasiya üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi

396 Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәxslәri siyahısına aid deyildir?

•

Vitseprezident
Prezident
Baş katib
Xәzinәdar
Baş müşavir

397 Aşağıdakılardan hansı ISOya üzvlüyün formasıdır?

•

komitәüzv
rәhbәredәn üzv
assosiasiya edәn üzv
әlaqәlәndirici üzv
komissiyaüzv

398 ISO tәşkilatının әsas vәzifәsi nәdir?

•

sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirmәkdir
normativ sәnәdlәrin sayını artırmaqdır
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmәkdir
standartlaşdırmanın inkişafına kömәk etmәkdir
standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilә әlaqәlәndirmәkdir

399 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir?

•

Informasiya texnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Daxili audit üzrә komitә
Birlәşmiş proqram komitәsi
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә

400 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir?

•

Elmitexniki informasiya üzrә komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Birlәşmiş proqram komitәsi
Inzibati komitә
Informasiya texnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә

401 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir?

•

Plan komitәsi
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Birlәşmiş proqram komitәsi
Maliyyә komitәsi
Informasiya texnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә

402 ISOnun Icraiyyә komitәsinә kim rәhbәrlik edir?

•

Baş icraçı
Baş katib
Vitseprezident
Prezident
Baş katibin müavini

403 Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tәrkibinә daxild deyildir?

•

18 komitәüzvün nümayәndәsi
Xәzinәdar
Vitseprezident
Prezident
Baş katib

404 ISOnun Baş Mәclisi kimlәrdәn tәşkil olunur?

•

Bütün aktiv üzvlәrdәn
18 komitәüzvlәrin nümayәndәlәrindәn
Bütün müxbir üzvlәrin nümayәndәlәrindәn
Bütün komitәüzvlәrin nümayәndәlәrindәn
11 komitәüzvlәrin nümayәndәlәrindәn

405 Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәxslәri siyahısına aid deyildir?

•

Komitә sәdri

Baş katib
Vitseprezident
Prezident
Xәzinәdar

406 Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanlarına aiddir?

•

Mәşvәrәt Şurası
Beynәlxalq katiblik
Baş Şura
Apellyasiya Komissiyası
Baş Komitә

407 Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanı deyildir?

•

Mәslәhәt Komitәsi
Şura komitәlәri
Şura
Baş Mәclis
Beynәlxalq katiblik

408 Hansı tarix Beynәlxalq standartlaşdırma günü adlanır?

•

12 dekabr
25 iyul
17 aprel
08 fevral
14 oktyabr

409 Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir?

•

Icraiyyә komitәsi
Baş Şura
Mәrkәzi komitә
Mәşvәrәt Şurası
Apellyasiya Komissiyası

410 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir?

•

Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
Inzibati komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Plan komitәsi

411 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir?

•

Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Standartlaşdırma üzrә komitә
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
Standart nümunәlәr üzrә komitә

412 Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir?

•

Informasiya texnologiyaları üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Elmitexniki informasiya üzrә komitә

Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә

413 Aşağıdakılardan hansı BEKin ali rәhbәredici orqanıdır?

•

Mәslәhәt Komitәsi
Baş Mәclis
Şura komitәlәri
Şura
Beynәlxalq katiblik

414 ISOnun әsas işçi dillәri hansılardır?

•

ingilis, fransız vә çin
ingilis, rus vә alman
ingilis, fransız vә alman
ingilis vә fransız
ingilis vә rus

415 ISOnun texniki komitәlәrinin fәaliyyәt sahәsini hansı orqan tәsdiq edir?

•

Şura
Baş Mәclis
Texniki büro
Beynәlxalq katiblik
Icraiyyә komitәsi

416 BEKdә altı ay qaydası nın mahiyyәti necәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
standart layihәsinә sәsvermә müddәti 6 ay müәyyәn edilir
standart layihәsinin işlәnmә müddәti 6 ay müәyyәn edilir
standart layihәsinin müzakirәsinә 6 ay müddәt verilir
standartın işlәnmәsi üçün texniki tapşırığın hazırlanmasına 6 ay müddәt verilir

417 BEKin әsas rәsmi dillәri hansılardır?

•

ingilis vә rus
ingilis, fransız vә alman
ingilis, rus vә alman
ingilis, fransız vә rus
ingilis vә fransız

418 Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aid deyildir?

•

Şura
Baş Mәclis
Icraiyyә komitәsi
Texniki komitәlәr
Mәrkәzi büro

419 Aşağıdakılardan biri ISО sistеmindә yaradılan Infоrmаsiyа üzrә kоmitәnin vәzifәlәrinә aid deyil:

•

ISОnun sәlаhiyyәtinә dахil оlаn mәsәlәlәr üzrә оnun infоrmаsiyа mәrкәzinin nоrmаl işinin tәmin еdilmәsi
(hеsаblаmа tехniкаsını tәtbiq еtmәкlә);
stаndаrtlаşdırmа bахımındаn istеhlакçılаrın mәlumаtlаrlа tәmin еdilmәsinә yönәldilmiş tövsiyәlәrin işlәnib
hаzırlаnmаsı, hәmçinin оnlаrа stаndаrtlаşdırmа mәsәlәlәrinin öyrәdilmәsi
infоrmаsiyа sistеmlәrindә bеynәlхаlq stаndаrtlаrın tәtbiqinә кömәкliк göstәrmәк (nоrmаtivtехniкi sәnәdlәr üzrә)
stаndаrtlаrın vә digәr nоrmаtivtехniкi sәnәdlәrin аvtоmаtlаşdırılmış işlәnmәsi üçün оnlаrın siniflәşdirilmәsi vә
indекslәşdirilmәsi (işаrәlәnmәsi) üzrә tövsiyәlәrin işlәnib hаzırlаnmаsı;
ISОnun üzvü оlаn ölкәlәrin infоrmаsiyа mәrкәzlәrinin stаndаrtlаşdırmа sаhәsindә işlәrinin кооrdinаsiyаsı;

420 Aşağıdakılardan hansı BEK standartlarının işlәnib hazırlanmasını hәyata keçirir?

•

texniki komitәlәr
texniki bürolar
texniki qruplar
texniki şöbәlәr
texniki işçilәr

421 Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir?

•

Mәrkәzi büro
Mәşvәrәt Şurası
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Mәrkәzi komitә

422 İSOnun Stаndаrtlаşdırmаnın еlmi prinsiplәrini öyrәnәn kоmitә (STАkО) aşağıdakılardan hansı sәnәdi
hаzırlаmışdır?

•

«Stаndаrtlаşdırmа, sеrtifiкаtlаşdırmа vә sınаq lаbоrаtоriyаlаrının аккrеditlәşdirilmәsi sаhәsindә tеrminоlоgiyа üzrә
rәhbәrliк»
«Stаndаrt nümunәlәrin аttеstаsiyаsı. Ümumi vә stаtistiк prinsiplәr».
«Bеynәlхаlq stаndаrtlаrdа stаndаrt nümunәlәrә istinаdlаr»;
«Stаndаrt nümunәlәrә аid tеrminlәr vә tәyinlәr»;
«Stаndаrt nümunәlәrin şәhаdәtnаmәlәrinin mәzmunu»;

423 BEKdә B qrupuna aid komitәüzvün fәrdi üzvlük haqqı BEKә daxil olan üzvlük haqlarının ümumi
mәblәğinin neçә faizini tәşkil edir?

•

0,5 %ә kimi
7 %dәn çox
16,99 %
1%ә kimi
0,51 %

424 İSOnun Plan Komitәsi aşağıdakı işlәrdәn birini icra etmir:

•

ISОnun sәlаhiyyәtinә dахil оlаn mәsәlәlәr üzrә оnun infоrmаsiyа mәrкәzinin nоrmаl işinin tәmin еdir
ISОnun tехniкi fәаliyyәtinin tәşкili, кооrdinаsiyаsı vә plаnlаşdırılmаsı mәsәlәlәri üzrә Şurаyа tәкliflәr hаzırlаyır
tехniкi коmitәlәrin yаrаdılmаsı vә mövcud коmitәlәrin burахılmаsı üzrә tәкliflәrә bахır
tехniкi işlәr üzrә Dirекtivlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәкliflәr hаzırlаyır
Şurаnın tаpşırığı ilә tехniкi коmitәlәrin аdlаrını tәsdiq еdir vә оnlаrın fәаliyyәt sаhәsini müәyyәnlәşdirir

425 Oxşar mәhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilәn normativ sәnәdlәr fondunun
formalaşdırılması vә aktuallaşdırılması hansı orqanın funksiyasına aiddir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
standartlaşdırma üzrә orqan
apelyasiya üzrә orqan

426 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daxil deyildir?

•

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

427 Verilmiş sertifikatlaşdırma sisteminin tәşkilatimetodik sәnәdlәrinin işlәnib hazırlanması hansı orqanın
funksiyasına aiddir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sınaq laboratoriyası
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
apelyasiya üzrә komissiya
sertifikatlaşdırma üzrә orqan

428 Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyalarına qoyulan tәlәblәrә aid deyildir?

•

texniki sәriştәlilik
subyektivlik
müstәqillik
qәrәzsizlik
toxunulmazlıq

429 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın neçә variantda strukturu mümkündür?

•

8
2
4
5
6

430 Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sistemlәrinin qeydiyyatını hansı orqan aparır?

•

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

431 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daxil deyildir?

•

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

432 Uyğunluq sertifikatının tәrtib olunması vә verilmәsi, onun AZS Milli Sertifikatlaşdırma sisteminin
Dövlәt Reyestrindә qeydiyyatı hansı orqanın funksiyasına aiddir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
apelyasiya üzrә komissiya
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
standartlaşdırma üzrә orqan

433 Sertifikatlaşdırma sistemindә sertifikatlaşdırılan mәhsulların siyahısının tәyin edilmәsi hansı orqanın
funksiyasına aiddir?

•

standartlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
apelyasiya üzrә orqan

434 Mәhsul üçün korrektәedici tәdbirlәrin işlәnib hazırlanmasında iştirak etmәk, sertifikatlaşdırılmış
tәlәblәrin pozulması haqqında informasiya üzrә operativ tәdbirlәrin görülmәsi hansı orqanın funksiyasına
aiddir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqan
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
standartlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura

435 Xarici sertifikatların vә digәr uyğunluq şәhadәtnamәlәrinin tanınmasının mümkünlüyü barәdә
materialların hazırlanması hansı orqanın funksiyasına aiddir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә şura
standartlaşdırma üzrә orqan
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
apelyasiya üzrә komissiya

436 Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı mәhsulu müşayәt edәn texniki sәnәdlәrdә
onun sertifikatlaşdırılması vә uyğunluğun yoxlanması üçün normativ sәnәdlәr haqqında mәlumatları göstәrir,
bu informasiyanın istehlakçıya çatdırılmasını tәmin edir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә şura
sertifikatlaşdırmaya sifarişçilәr
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
apelyasiya üzrә komissiya

437 Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı sertifikatlaşdırma mәqsәdilә konkret
mәhsulların sınağını vә ya konkret növ sınaqları hәyata keçirir vә sınaqların protokollarını verir?

•

apelyasiya üzrә komissiya
sertifikatlaşdırma üzrә şura
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
sınaq laboratoriyaları

438 Sertifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyaları hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

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

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

•

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

440 Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı sistemlәrin (qaydaların) işlәmәsi vәziyyәtini
tәhlil edir, onların tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr hazırlayır vә bu tәkliflәrin realizә olunmasına kömәklik
göstәrir?

•

apelyasiya üzrә komissiya
sınaq laboratoriyası
sertifikatlaşdırma üzrә şura
standartlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә orqan

441 Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin
layihәlәrinә, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә işlәrin proqramlarının layihәlәrinә baxır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqan
apelyasiya üzrә komissiya
sertifikatlaşdırmaya sifarişçilәr
sınaq laboratoriyaları
sertifikatlaşdırma üzrә şura

442 Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı potensial tәhlükәli istehsalatlar, obyektlәr vә
işlәr üçün mәhsulun vahid sertifikatlaşdırma siyasәtinin formalaşdırılması üzrә tәkliflәri işlәyib hazırlayır?

•

elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
sertifikatlaşdırma üzrә şura
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
apelyasiya üzrә komissiya
standartlaşdırma üzrә orqan

443 Verilmiş sistemdә sertifikatlaşdırılan mәhsulların siyahısını hansı orqan tәyin edir?

•

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

444 Azәrbaycan Respublikasında mәcburi sertifikatlaşdırılan mәhsulların vә xidmәtlәrin nomenklaturası
üzrә tәkliflәri hansı orqan hazırlayır?

•

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

445 Mәcburi sertifikatlaşdırma әsas nәyә görә aparılır?

•

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

446 Qüvvәdә olan qanunvericiliyә, sertifikatlaşdırma sisteminin tәlәblәrinә vә Azәrbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin qaydalarına uyğun olaraq
sertifikatlaşdırma prosedurunu hansı orqan tәyin edir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
standartlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura

447 Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı qanunverici aktları әldә rәhbәr tutaraq
sertifikat vә uyğunluq nişanını tәtbiq edir?

•

sertifikatlaşdırmaya sifarişçilәr
apelyasiya üzrә komissiya
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura
sınaq laboratoriyaları

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

•

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

449 Verilmiş sertifikatların vә uyğunluq nişanlarının fәaliyyәtinin dayandırılması vә ya lәğv edilmәsi hansı
orqanın funksiyasına daxildir?

•

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

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

•

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

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

•

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

452 Sertifikatlaşdırmaya sifarişlәrin, hәmçinin apellyasiyaların qәbulu vә baxılması, onlar barәdә qәrarların
hazırlanması hansı orqanın funksiyasıdır?

•

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

453 Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı elmi tәdqiqatlar aparır vә mәhsulun
sertifikatlaşdırılması üzrә metodikaların vә praktiki işlәrin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr işlәyib hazırlayır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә şura
apelyasiya üzrә komissiya
sınaq laboratoriyaları

•

elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
sertifikatlaşdırma üzrә orqan

454 Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı beynәlxalq tәşkilatların vә xarici ölkәlәrin
qabaqcıl iş tәcrübәsini nәzәrә almaqla sertifikatlaşdırma üzrә aparılan işlәrin sәmәrәliliyinin
qiymәtlәndirilmәsi vә texnikiiqtisadi tәhlili üzrә metodiki tövsiyyәlәr işlәyib hazırlayır?

•

sertifikatlaşdırma üzrә şura
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sınaq laboratoriyaları
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
standartlaşdırma üzrә orqan

455 Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı hәmcins mәhsul qruplarının
sertifikatlaşdırma sistemlәrinin, sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının rasional
tәrkiblәrinin formalaşması üzrә işlәri tәşkil edir vә onların koordinasiyasını hәyata keçirir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
sınaq laboratoriyaları
standartlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura

456 Sertifikatlaşdırma sisteminin hansı iştirakçısı potensial tәhlükәli sәnaye istehsalatı, obyektlәr vә işlәr
sahәsindә sertifikatlaşdırma üzrә Şuranı formalaşdırır, onun tәrkibini tәsdiqlәyir vә işini tәşkil edir?

•

sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
serifikatlaşdırmaya sifarişçilәr
sınaq laboratoriyaları
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
sertifikatlaşdırma üzrә şura

457 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesindә sertıfikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә
aiddir?

•

yoxlama aktının tәrtib olunması
uyğunluq sertifikatı vermәkdәn imtina
uyğunluq sertifikatının tәrtib olunması
sifarişin baxılması
sınaq protokolunun tәrtib olunması

458 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılmasının әsas mәrhәlәlәrinә aiddir?

•

nümunәlәrin seçilmәsi vә sınağı
KSin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi
sertifikatlaşdırma üçün texniki tapşırığın hazırlanması
sınaq protokolunun tәrtib edilmәsi
imtahan protokollarının tәrtib edilmәsi

459 Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini
qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxil deyildir?

•

sifarişçi tәşkilatın struktur sxemlәri
keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrinin siyahısı
keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
sınaq protokolu
keyfiyyәt sahәsindә sifarişçi tәşkilatın siyasәti

460 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsinә aid deyil?

•

•

imtahanın tәşkil edilmәsi
nümunәlәrin seçilmәsi
nümunәlәrin identifikatlaşdırılması
nümunәlәrin sınağı
sınaq protokolunun tәrtib edilmәsi

461 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sistemlәrinin (KS) uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsinә aid
deyil?

•

düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәt sistemlәri sәnәdlәri üzrә ilkin qiymәtlәndirmә
müәssisәdә yoxlama
yoxlama aktının tәrtib olunması
nümunәlәrin sınağı

462 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma proseslәrinin sertifikatlaşdırmaya sifariş mәrhәlәsinә aid deyil?

•

sifarişın verilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi
müfәttiş nәzarәti
sifariş üzrә qәrar
sifarişin baxılması

463 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılmasının әsas mәrhәlәlәrinә aiddir?

•

nümunәlәrin seçilmәsi vә sınağı
sertifikatlaşdırma üçün texniki tapşırığın hazırlanması
sınaq protokolunun tәrtib edilmәsi
imtahan protokollarının tәrtib edilmәsi
müfәttiş nәzarәti

464 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılmasının әsas mәrhәlәlәrinә aiddir?

•

nümunәlәrin seçilmәsi vә sınağı
imtahan protokollarının tәrtib edilmәsi
müәssisәdә KSin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi
sertifikatlaşdırma üçün texniki tapşırığın hazırlanması
sınaq protokolunun tәrtib edilmәsi

465 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesindә sertıfikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә
aiddir?

•

uyğunluq sertifikatının tәrtib olunması
sifarişin verilmәsi
yoxlama aktının tәrtib olunması
sınaq protokolunun tәrtib olunması
uyğunluq sertifikatı vermәkdәn imtina

466 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesindә sertıfikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә
aiddir?

•

uyğunluq sertifikatının tәrtib olunması
yoxlama aktının tәrtib olunması
sınaq protokolunun tәrtib olunması
uyğunluq sertifikatı vermәkdәn imtina
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi

467 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesindә sertıfikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә
aid deyildir?

•

•

uyğunluq sertifikatı vermәkdәn imtina
sifariş üzrә qәrarın qәbul edilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi
sifarişin verilmәsi
sifarişin baxılması

468 Sertifikatlaşdırılan mәhsula dövri formada müfәttiş nәzarәti (әgәr sertifikatlaşdırma sxemi ilә nәzәrdә
tutulmuşdursa) hansı müddәtdә keçirilir?

•

düzgün cavab yoxdur
3 ayda bir dәfә
6 ayda bir dәfә
1 ildә bir dәfә
3 ildә bir dәfә

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

•

1il
6 ay
3 il
2 il
18ay

470 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı ekspert komissiyasının
üzvlәri arasında vәzifә bölgüsünü kim aparır?

•

sifarişçi
baş ekspert
ekspertauditor
müәssisәnin rәhbәri
keyfiyyәt sisteminin rәhbәri

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

•

müfәttiş nәzarәti
sertifikatlaşdırma üçün texniki tapşırığın hazırlanması
sertifikatlaşdırmaqabağı mәrhәlә
KSin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәdә KSin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi

472 Sertifikatlaşdırma sınaq protokollarının nüsxәlәri hansı müddәtdә saxlanılır?

•

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

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

•

sınaqlar iki vә daha çox sınaq laboratoriyasında keçirilәrsә
sınaqlar bir sınaq laboratoriyasında keçirilәrsә
düzgün cavab yoxdur
sınaqlar könüllü sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa
sınaqlar mәcburi sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa

474 Personalın sertifikatlaşdırılması zamanı sifarişçi mütәxәssisdәn nә tәlәb olunur?

•

subyektivlik
xüsusi sahәdә son illәr gördüyü işlәr haqqında hesabat
hüquqi şәxs olmasının tәsdiqi
attestasiyadan keçmәsi haqqında sәnәd
normativ sәnәdlәrlә işlәmәk bacarığı

475 Personalın sertifikatlaşdırılması zamanı sifarişçi mütәxәssis müәyyәn kriterlәrә uyğun olmalıdır.
Aşağıdakılardan hansı belә kriterlәrә aiddir?

•

hüquqi şәxs olmalıdır
fiziki yararlılıq
subyektivlik
normativ sәnәdlәrlә işlәmәk bacarığı
attestasiyadan keçmiş olmalıdır

476 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin mәrhәlәlәrinә aid deyildir?

•

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

477 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılmasının әsas mәrhәlәlәrinә aiddir?

•

nümunәlәrin seçilmәsi vә sınağı
imtahan protokollarının tәrtib edilmәsi
sınaq protokolunun tәrtib edilmәsi
sertifikatlaşdırma üçün texniki tapşırığın hazırlanması
sertifikatlaşdırmaqabağı mәrhәlә

478 Sertifikatlaşdırma obyekti xidmәtlәr olduqda sertifikatlaşdırma üzrә qәrarda nә göstәrilir?

•

sınaqlar nәzәrdә tutularsa, sınaq laboratoriyalarının adları
sertifikatın qüvvәdә olma müddәti
sınaq protokolunun forması
sertifikatlaşdırmanı aparmaq sahәsindә tәşkilatın siyasәti
sertifikatlaşdırma prinsipi

479 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesindә sertıfikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә
aiddir?

•

uyğunluq sertifikatının tәrtib olunması
yoxlama aktının tәrtib olunması
sifariş üzrә qәrarın qәbul edilmәsi
sınaq protokolunun tәrtib olunması
uyğunluq sertifikatı vermәkdәn imtina

480 Personalın sertifikatlaşdırılması zamanı sifarişçi mütәxәssis müәyyәn kriterlәrә uyğun olmalıdır.
Aşağıdakılardan hansı belә kriterlәrә aiddir?

•

professional etika
hüquqi şәxs olmalıdır
attestasiyadan keçmiş olmalıdır
normativ sәnәdlәrlә işlәmәk bacarığı
subyektivlik

481 Personalın sertifikatlaşdırılması zamanı sifarişçi mütәxәssis müәyyәn kriterlәrә uyğun olmalıdır.
Aşağıdakılardan hansı belә kriterlәrә aiddir?

•

•

xüsusi sahәdә iş tәcrübәsi
attestasiyadan keçmiş olmalıdır
hüquqi şәxs olmalıdır
normativ sәnәdlәrlә işlәmәk bacarığı
subyektivlik

482 Personalın sertifikatlaşdırılması zamanı sifarişçi mütәxәssis müәyyәn kriterlәrә uyğun olmalıdır.
Aşağıdakılardan hansı belә kriterlәrә aiddir?

•

normativ sәnәdlәrlә işlәmәk bacarığı
hüquqi şәxs olmalıdır
attestasiyadan keçmiş olmalıdır
ümumi vә professional tәhsil
subyektivlik

483 Maddi xarakterli xidmәtlәrin tәlәblәrә uyğunluğu qiymәtlәndirilәrkәn hansı metod tәtbiq olunur?

•

sınaq
inteqral
kompleks
qarışıq
diferensial

484 Qeyrimaddi xarakterli xidmәtlәrin tәlәblәrә uyğunluğu qiymәtlәndirilәrkәn hansı metod tәtbiq olunur?

•

kompleks
qarışıq
inteqral
diferensial
ekspert

485 keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün
tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daxil deyildir?

•

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

486 Mәhsulun sertifikatlaşdırılması zamanı sınaq üçün nümunәlәri hansı tәşkilat seçir?

•

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

487 Sertifikatlaşdırma prosesindә uyğunluğu qiymәtlәndirmәk üçün mәhsul nümunәsi necә götürülür?

•

istehsal olunan mәhsulun ilk partiyasından seçilir
hazır mәhsuldan tәsadüfü formada seçilir
istehsal olunan mәhsulun son partiyasından seçilir
normativ sәnәdlәrdә göstәrilәn mәhsul nümunәlәri yoxlanılır
әn yüksәk ixtisaslı işçilәrin hazırladığı mәhsullardan seçilir

488 Qeyrimaddi xarakterli xidmәtlәrin tәlәblәrә uyğunluğu qiymәtlәndirilәrkәn hansı metod tәtbiq olunur?
inteqral

•

qarışıq
sosioloji
kompleks
diferensial

489 Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmә mәrhәlәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqan necә
müәyyәnlәşdirilir?

•

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

490 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasında sertifikatlaşdırmaqabağı mәrhәlәdә
görülәn işlәrә aid deyil?

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqanda ilkin sәnәdlәrin tәhlili
müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması
sertifikatlaşdırmaya sifarişin qәbul olunması haqqında qәrarın verilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqana sifarişin verilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması

491 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırilması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı
iş görülmür?

•

yoxlamanın aparılması
yoxlama proqramının işlәnib hazırlanması
sertifikatlaşdırma üzrә orqana sifarişin verilmәsi
yoxlama aktının tәrtib olunması
müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması

492 Sertifikatlaşdırılan mәhsula plandankәnar yoxlamalar nә zaman keçirilir?

•

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

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

•

heç olmadıqda
10dan çox olmadıqda
5dәn çox olmadıqda
3dәn çox olmadıqda
1dәn çox olmadıqda

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

•

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

495 Sertifikatlaşdırma obyekti xidmәtlәr olduqda sertifikatlaşdırma üzrә qәrarda nә göstәrilir?

•

sertifikatın qüvvәdә olma müddәti
sertifikatlaşdırmanı aparmaq sahәsindә tәşkilatın siyasәti
sertifikatlaşdırma prinsipi
sınaqlar nәzәrdә tutularsa, seçim üçün sınaq laboratoriyalarının siyahısı
sınaq protokolunun forması

496 Sertifikatlaşdırma obyekti xidmәtlәr olduqda sertifikatlaşdırma üzrә qәrarda nә göstәrilir?

•

sertifikatın qüvvәdә olma müddәti
sertifikatlaşdırmanı aparmaq sahәsindә tәşkilatın siyasәti
sertifikatlaşdırma prinsipi
sertifikatlaşdırma sxemi
sınaq protokolunun forması

497 Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın sifarişçini maraqlandıran obyektin tәlәblәrә uyğunluğunu
qiymәtlәndirmәk bacarığı nә ilә müәyyәn edilir?

•

uyğunluq sertifikatının olması
attestasiya dövrü
çalışan heyәtin say tәrkibi
akkreditlәşdirilmә sahәsi
struktura daxil olan sınaq laboratoriyalarının sayı

498 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә müәssisәdә KSin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?

•

KSi sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması
sifarişçi tәşkilatda KSin qiymәtlәndirilmәsi üçün müqavilәnin tәrtib olunması
ilkin sәnәdlәr üzrә KSin tәhlili
KSә müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması
müfәttiş nәzarәtinin aktlarının tәrtib edilmәsi

499 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә KSin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?

•

KSi sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması
KSә müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması
sifarişçi tәşkilatda KSin qiymәtlәndirilmәsi üçün müqavilәnin tәrtib olunması
sertifikatlaşdırmaya sifıarişin qәbulu haqqında qәrarın verilmәsi

500 Sertifikatlaşdırmada tәlәblәrә uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk üçün seçilәn mәhsul nümunәlәri necә
olmalıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
müfәttiş nәzarәtini keçәn mәhsul kimi
müfәttiş nәzarәtinә tәqdim edilәn mәhsul kimi
istehlakçılara göndәrilәn mәhsul kimi
tamamlayıcı sınaqlardan keçәn mәhsul kimi

501 Sertifikatlaşdırma obyekti xidmәtlәr olduqda sertifikatlaşdırma üzrә qәrarda nә göstәrilir?

•

sertifikatın qüvvәdә olma müddәti
sertifikatlaşdırmanı aparmaq sahәsindә tәşkilatın siyasәti
sertifikatlaşdırma prinsipi
sertifikatlaşdırma aparmaq üçün normativ sәnәdlәrin nomenklaturası
sınaq protokolunun forması

502 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә müәssisәdә KSin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?

•

KSi sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması
sifarişçi tәşkilatda KSin qiymәtlәndirilmәsi üçün müqavilәnin tәrtib olunması
ilkin sәnәdlәr üzrә KSin tәhlili
yoxlama aktının tәrtib olunması
müfәttiş nәzarәtinin aktlarının tәrtib edilmәsi

503 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә müәssisәdә KSin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?

•

KSi sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması
sifarişçi tәşkilatda KSin qiymәtlәndirilmәsi üçün müqavilәnin tәrtib olunması
ilkin sәnәdlәr üzrә KSin tәhlili
yoxlamanın nәticәlәri üzrә yekun müşavirәnin keçirilmәsi
müfәttiş nәzarәtinin aktlarının tәrtib edilmәsi

504 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә KSin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?

•

KSi sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması
KSә müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması
rәyin tәrtib olunması
sertifikatlaşdırmaya sifıarişin qәbulu haqqında qәrarın verilmәsi

505 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә KSin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?

•

KSi sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması
KSә müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması
ilkin sәnәdlәr üzrә KSin tәhlili
sertifikatlaşdırmaya sifıarişin qәbulu haqqında qәrarın verilmәsi

506 Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin tәlәblәrә uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk üçün keçirilәn ilkin
müşavirәnin mәqsәdi nәdir?

•

tәlәblәrin, bu tәlәblәri müәyyәn edәn normativ sәnәdlәrin seçilmәsi
sertifikatlaşdırma sahәsindә işlәrin sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün tәkliflәrin işlәnib hazırlanması
potensial tәhlükәli mәhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyәsәti üzrә tәkliflәrin müzakirәsi
yekun müşavirәnin keçirilmәsi tarixinin dәqiqlәşdirilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın seçilmәsi

507 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә KSin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?

•

KSi sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması
KSә müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda sifarişin qeydә alınması
sonrakı sertifikatlaşdırma üçün qәrarın qәbul edilmәsi
sertifikatlaşdırmaya sifıarişin qәbulu haqqında qәrarın verilmәsi

508 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә müәssisәdә KSin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?
KSi sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması
sifarişçi tәşkilatda KSin qiymәtlәndirilmәsi üçün müqavilәnin tәrtib olunması

•

ilkin sәnәdlәr üzrә KSin tәhlili
yoxlama proqramının işlәnib hazırlanması
müfәttiş nәzarәtinin aktlarının tәrtib edilmәsi

509 Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasının qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә hansı iş
görülür?

•

sifarişçi tәşkilatda keyfiyyәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi üçün müqavilәnin tәrtib olunması
rәyin tәrtib olunması
ilkin sәnәdlәr üzrә KSnin tәhlili
müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması
sonrakı sertifikatlaşdırma üçün qәrarın qәbul olunması

510 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılmasının müfәttiş nәzarәti mәrhәlәsindә hansı iş görülür?

•

uyğunluq nişanının lәğvi haqqında qәrarın qәbul olunması
yoxlama aktının tәrtib olunması
rәyin tәrtib olunması
sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın formalaşdırılması
müfәttiş nәzarәti üçün müqavilә

511 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә müfәttiş nәzarәti mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?

•

KSә müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması
sifarişçi tәşkilatda KSin qiymәtlәndirilmәsi üçün müqavilәnin tәrtib olunması
ilkin sәnәdlәr üzrә KSin tәhlili
sertifikatlaşdırılmış KSә hәr il müfәttiş nәzarәtinin keçirilmәsi
KSin sertifikatlaşdırmaya tövsiyә olunması haqqında son qәrarın qәbul edilmәsi

512 Keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçә әsas mәrhәlәyә bölünür. Belә mәrhәlәlәrdәn
biri dә müfәttiş nәzarәti mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә hansı iş görülür?

•

KSә müfәttiş nәzarәti üçün müqavilәnin bağlanması
müfәttiş nәzarәtinin aktlarının tәrtib edilmәsi
ilkin sәnәdlәr üzrә KSin tәhlili
sifarişçi tәşkilatda KSin qiymәtlәndirilmәsi üçün müqavilәnin tәrtib olunması
KSin sertifikatlaşdırmaya tövsiyә olunması haqqında son qәrarın qәbul edilmәsi

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

•

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

514 Müәssisә vә tәşkilatlarda yaradılan standartlaşdırma bölmәlәri hansılardır?

•

laboratoriya
hamısı
büro,qrup
elmitәdqiqat şöbәsi
konstruktortexnoloji şöbә

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

•

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

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

•

AZS 1.496
AZS 1.596
AZS 1.396
AZS 1.096
AZS 1.296

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

•

AZS 1.596
AZS 1.496
AZS 1.396
AZS 1.296
AZS 1.096

518 Standartlaşdırma idarәetmәnin hansı sәviyyәlәrindә tәtbiq edilir?

•

dövlәt
sahә
müәssisә
hamısı
idarә

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

•

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

520 Dövlәt Standartlaşdırma Sistemi aşağıda göstәrilәnlәrdәn birini tәyin etmir:

•

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

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

•

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

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

•

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

523 Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınır?

•

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

524 Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınır?

•

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

525 Dövlәt standartlaşdırma sistemi standartlaşdırmanın neçә texnikiiqtisadi prinsiplәrinә әsaslanır?

•

7
3
4
5
6

526 Standartlaşdırma üzrә orqan dedikdә nә başa düşülür?

•

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

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

•

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

528 Aşağıda verilәnlәrdәn biri Dövlәt Standartlaşdırma Sisteminin standartları kompleksinә daxil deyil:

•

AZS 1.796
AZS 1.396
AZS 1.496
AZS 1.596
AZS 1.696

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

•

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

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

•

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

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

•

hamısı
eksperimental
elmitәdqiqat
tәcrübikonstruktor
layihә

532 Standartlaşdırma bölmәlәrinin әsas vәzifәlәrindәn birinә aid deyil:

•

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

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

•

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

534 Standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr öz statusuna görә necә tәşkilatdır?

•

iqtisadi tәşkilatdır
inzibati tәşkilatdır
mühәndislәr cәmiyyәtidir
elmitexniki tәşkilatdır
ictimai tәşkilatdır

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

•

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

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

•

AZS 1.496
AZS 1.396
AZS 1.296
AZS 1.696
AZS 1.596

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

•

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

538 Aşağıdakılardan hansı Standartlaşdırma üzrә milli orqandır?

•

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

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

•

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

540 Kapital qoyuluşunun sәmәrәliliyinin normativ әmsalının En qiymәtlәri direktiv sәnәdlәrdә vә sorğu
kitablarında adәtәn verilir. әgәr konkret mәmulat üçün xüsusi normativ qiymәtlәr verilmirsә, onda En – in
qiymәti neçәyә bәrabәr götürülür?

•

0,25
0,30
0,12
0,06
0,10

541 Iqtisadi cәhәtdәn әn yaxşı standart hansı standartdır?

•

o standartdır ki, onun tәtbiqi insanların tәhlükәsizliyini tәmin edir
o standartdır ki, onun tәtbiqi buraxılan mәhsulun keyfiyyәtini
o standartdır ki, onun tәtbiqi kapital qoyuluşunun sәmәrәlilik
o standartdır ki, onun tәtbiqi әtraf mühitә dәyәn ziyanı minimum sәviyyәyә salır
o standartdır ki, onun tәtbiqi mәhsulun istehsalına çәkilәn gәtirilmiş xәrclәrin minimal qiymәtini vә kapital
qoyuluşunun qısa müddәtdә ödәnilmәsini tәmin edir

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

•

sertifikatlaşdırma yolu ilә
standartın tәlәblәri ilә

normativ sәnәdlәrin tәhlili ilә
sahә vә müәssisә standartlanın tәtbiqi ilә
standartlarda verilmiş parametrlәrlә

543 Hansı kateqoriyalı standartlar cild metodu ilә qәbul edilә bilәr?

•

beynәlxalq standartlar
elmitexniki vә mühәndis cәmiyyәtlәrinin vә digәr ictimai birliklәrin standartları
texniki şәrtlәrin standartları
milli standartlar
sahә standartları

544 Aşağıdakılardan hansı cari xәrclәrә aid deyildir?

•

istehsalatda çalışan fәhlәlәrin әmәk haqqı
mәmulatın (maşının) ömrü boyu onun cari tәmirinә vә istismarına
amortizasiya xәrclәri
mәmulatın sınağının tәşkilinә vә aparılmasına çәkilәn xәrclәr
material vә xammala çәkilәn xәrclәr

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

•

mәhsulun standartı ilә
sınaq protokolu ilә
uyğunluq sertifikatı vә uyğunluq nişanı ilә
göndәrilmә sәnәdi ilә
texniki pasportla

546 ISO/BEK Rәhbәrlik 2 sәnәdi normativ sәnәdlәrin tәtbiqinin neçә üsulunu tövsiyә edir?

•

2
Düzgün cavab yoxdur
5
4
3

547 Aşağıdakılardan hansı kapital qoyuluşuna aid deyildir?

•

elmitәdqiqat, konstruktor işlәrinә çәkilәn xәrclәr
standartın yaradılmasına vә tәtbiq olunmasına çәkilәn xәrclәr
maşının sınağının tәşkilinә vә aparılmasına çәkilәn xәrclәr
nümunәvi vә seriyalı istehsala çәkilәn xәrclәr
müәssisәnin amortizasiya xәrclәri

548 Standartlaşdırmanın iqtisadi sәmәrәliliyi hesablanarkәn neçә metoddan istifadә olunur?

•

2
3
4
5
6

549 Kapital qoyuluşunun normativ ödәnmә müddәti hansı düsturla tәyin olunur? (K kapital qоyuluşu; M
illik buraxılan mәhsulun maya dәyәri; 1 vә 2 indеkslәri uyğun оlaraq standart tәtbiq оlunana qәdәr vә
sоnrakı kәmiyyәtlәri göstәrir)
...

.

.........

.......

.....

550 Kapital qoyuuluşunun sәmәrәlilik әmsalı Ehın qiymәti konkret mәhsul üçün hesablandıqdan sonra bu
qiymәt normativ әmsalın En qiymәti ilә müqayisә olunur. Hansı şәrt ödәnildikdә standartın işlәnib
hazırlanması üçün qәrar qәbul edilir?

•

....

......

.....

...

..

551 .........

.
........

.....

...

•

•

..

552 Azәrbaycan Respublikasında istehsal edilәn mәhsulun ixrac edilmәsi üçün normativ sәnәdlәrin tәtbiqi
nә ilә tәyin edilir?

•

standartlarda verilmiş mәcburi vә ya tövsiyә olunan tәlәblәrlә
ixrac edilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri ilә
isehsal müәssisәsinin texniki sәviyyәsi ilә
tәrәf müqabillәri arasında bağlanmış müqavilә ilә
texniki şәrtlәrdә verilmiş parametrlәrlә

553 Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

standartın idarәetmә fәaliyyәti proseslәrindә tәtbiqini
elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәrindә standartların birbaşa tәtbiqini
mәhsulun layihәlәndirilmәsi, istehsalı vә sınağı proseslәrindә
mәhsulun sertifikaktlaşdırılması prosesindә standartların birbaşa tәtbiqini
standartın digәr normativ sәnәdә daxil edilmәsini

554 ......

.....

.

•

..
...
....

555 Standartlaşdırmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin hesablanması metodları hansı standartlarda şәrh edilir?

•

AZS 1.0 – 96; AZS 1.3– 96
QOST 20779 – 81; QOST 20780– 81
QOST 2.743 – 82; QOST 2.031– 83
QOST 2.201 – 80; AZS 1.4– 96
QOST 2.034 – 83; QOST 2.003 – 83

556 Beynәlxalq, regional standartların vә xarici ölkәlәrin milli standartlarının Azәrbaycan Respublikasında
tәtbiqi nәyin әsasında hәyata keçirilir?

•

Nazirlәr Kabinetinin icazәsi
istehsal müәssisәlәrinin tәşәbbüsü
istehsal vә xidmәt üzrә firmaların tәşәbbüsü
әmәkdaşlıq haqqında beynәlxalq sazişlәr, standartlaşdırma üzrә beynәlxalq vә milli orqanların icazәsi
nazirliklәrin tәşәbbüsü

557

•
558

•

559 Mәhsulun seriyalı istehsalı nәticәsindә istehsal xәrclәrinin aşağı düşmәsi ilә әlaqәdar ucuzlaşma baş
verir. Hesabat üçün ucuzlaşma әmsalının U qiymәti neçәyә bәrabәr götürülür?

•

0,9
0,7
0,6
0,5
0,8

560 .....

•

.....
.
..

...

....

561 ...

•

.........
.

..
...

.....

562 ISО/BEK Rәhbәrlik 2 sәnәdi nоrmativ sәnәdlәrin neçә üsulla tәtbiqini tövsiyә edir?

•

3
6
5
4
2

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

•

ölkәdә olan standartların tәkmillәşdirilmәsi
ölkәnin daxili tәlәbatı vә ya xarici iqtisadi fәaliyyәti
istehsal proseslәrini standartlaşdırmaqla
buraxılan mәhsulu vә texnoloji proseslәri sertifikatlaşdırmaqla
milli standartlarda olan norma vә tәlәblәri dәqiqlәşdirmәklә

564 Müәssisә üçün standartlaşdırma, tiplәşdirmә, unifikasiya vә aqreqatlaşdırma üzrә tәdbirlәrin illik iqtisadi
sәmәrәsi neçә parametrlә tәyin edilir?

•

4
7
6
5
3

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

•

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

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

•

Prezident Aparatının
Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin

•

Sәhiyyә nazirliyinin
muvafiq nazirliklәrin
Nazirlәr Kabinetinin

567 Normativ sәnәdlәrin Azәrbaycan Respublikasında tәtbiqi neçә formada hәyata keçirilir?

•

2
6
5
4
3

568 İerarxiya tәsnifatlaşdırılmasının әsas üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir

•

mәntiqiliyindәn vә ardıcıllığından
ardicilliğindan
mәntiqiliyindәn, ardıcıllığından vә informasiyanın әl ilә emalı üçün yararlılığından
informasiyanin әl ilә emalı üçün yararlılığından
mәntiqiliyindәn

569 Ardıcıl metoddan әsasәn hansı halda istifadә olunur?

•

kodlaşdırma metodunun tәtbiqi zamanı
paralel metodun tәtbiqi zamanı
faset tәsnifat metodunun tәtbiqi zamanı
ierarxiya tәsnifat metodunun tәtbiqi zamanı
faset vә ierarxiya tәsnifat metodlarının tәtbiqi zamanı

570 Aşağıdakılardan hansılar kodlaşdırmanın tәsnifat metodlarıdır?

•

faset, ardıcıl vә paralel
faset vә ierarxiya
ardicil vә paralel
faset, ierarxiya vә paralel
ierarxiya vә ardıcıl

571 Faset metodunda obyektlәrin yarımçoxluğu hansı prinsip üzrә formalaşır?

•

xüsusiyә vә ümumiyә doğru
ümumidәn xüsusiyә doğru
xüsusidәn ümumiyә doğru
ümumiyә doğru
xususiyә doğru

572 EAN – İnternational Beynәlxalq tәşkilatı ayrıayrı ölkәlәrdәn neçә tәşkilatı özündә birlәşdirir?

•

95
70
85
23
110

573 Hazırda informasiyanın kodlaşdırılmasının neçә üsulu mövcuddur?

•

40 – dan çox
30 – dan çox
70 – dәn çox
20 – yә yaxın
50 – yә yaxın

574 EAN – İnternational Beynәlxalq tәşkilatında Azәrbaycan Respublikası hansı ştrix kodu ilә tanınır?

•

475
474
478
477
476

575 Nәzarәt rәqәmi kodun hansı hissәsindә yerlәşir?

•

sonunda
ortasinda
әvvәlindә vә sonunda
әvvәlindә
әvvәlindә vә ortasında

576 Hazırda dünyanın neçә ölkәsi EAN – İnternational Beynәlxalq tәşkilatının üzvüdür?

•

97
73
50
121
81

577 İerarxiya metodunda obyektlәrin bölgüsü hansı prinsip üzrә aparılır?

•

ümumiyә vә xüsusiyә doğru
ümumiyә doğru
xüsusidәn ümumiyә doğru
ümumidәn xüsusiyә doğru
xüsusiyә doğru

578 Hazırda kodlaşdırma üsullarından neçәsi standartlaşdırılmışdır vә iqtisadiyyatda geniş tәtbiq olunur?

•

25
5
10
15
20

579 EAN – 8 kodundan nә zaman istifadә olunur?

•

әmtәә mallarının xarici ölçülәri normal ölçüdә olduqda
әmtәә mallarının xarici ölçülәri böyük olduqda
әmtәә mallarının xarici ölçülәri çox böyük olduqda
әmtәә mallarının xarici ölçülәri kiçik olmadıqda
әmtәә mallarının xarici ölçülәri kiçik olduqda

580 әmtәә mallarının ştrixli kodlaşdırılması ideyası neçәnci illәrdәn tәtbiq olunmağa başladı?

•

keçәn әsrin 30 – 60 – ci illәrindәn
keçәn әsrin 60 – 70  ci illәrindәn
keçәn әsrin 30 – 40 – cı illәrindәn
keçәn әsrin 80 – 95 – ci illәrindәn
keçәn әsrin 20 – 40 – cı illәrindәn

581 Obyektә vә obyektlәr qrupuna müәyyәn qaydalar üzrә yaradılan kodun verilmәsi necә adlanır?
nişanlama

•

•

kodlaşdırma
identifikatlaşdirma
kataloqlaşdirma
işarәlәnmә

582 Avropa kodlaşdırılması sistemindә mövcud olan kodlardan neçәsi daha geniş yayılmışdır?

•

5
2
3
4
1

583 Faset tәsnifatlaşdırılmasını yaradan zaman aşağıdakı әsas qaydalardan hansılarına riayәt etmәk lazımdır?

•

zәruri fasetlәr seçilmir vә onların dәqiq ardıcıllığı müәyyәnlәşdirilmir
әlamәtlәr müxtәlif fasetlәrdә kәsişir
әlamәtlәr müxtәlif fasetlәrdә kәsişmir, yәni hәr bir әlamәt digәrindәn özünün adına, qiymәtinә vә kod işarәsinә
görә fәrqlәnir
obyektlәr çoxluğunu xarakterizә edәn fasetlәrin ümumi sayından qoyulmuş mәsәlәlәrin hәlli üçün zәruri fasetlәr
seçilir vә onların dәqiq ardıcıllığı müәyyәnlәşdirilir
әlamәtlәr müxtәlif fasetlәrdә kәsişmir, yәni hәr bir әlamәt digәrindәn özünün adına, qiymәtinә vә kod işarәsinә
görә fәrqlәnir, obyektlәr çoxluğunu xarakterizә edәn fasetlәrin ümumi sayından qoyulmuş mәsәlәlәrin hәlli üçün
zәruri fasetlәr vә onların dәqiq ardıcıllığı müәyyәnlәşdirilir

584 Tәsnifatlaşdırmanın faset metodunda müәyyәn әlamәtlәrә malik olan konkret yarımçoxluğu obyektlәr
çoxluğundan ayırmaq üçün nә etmәk lazımdır?

•

obyektin identifikatlaşdırılmasını tәmin edәn әsas әlamәti seçmәk lazımdır
obyekti hәrtәrәfli xarakterizә edәn әsas әlamәtlәri seçmәk lazımdır
obyekti hәrtәrәfli xarakterizә edәn әsas әlamәtlәrә kod vermәk lazımdır
obyekti hәrtәrәfli xarakterizә edәn әsas әlamәtlәri hәmcinslik
obyekti hәrtәrәfli xarakterizә edәn vә onun identifikatlaşdırılmasını

585 Tәsnifatlaşdırmanın faset metodu aşağıda göstәrilәn xüsusiyyәtlәrdәn biri ilә xarakterizә olunur. Düzgün
variantı qeyd edin

•

obyektlәr çoxluğu bütöv çoxluqlara bölünür
obyektlәr çoxluğu verilmiş әlamәtlәrә malik olan konkret mәsәlәlәrin hәlli
obyektlәr çoxluğu natamam çoxluqlara bölünür
obyektlәr çoxluğu qrup çoxluqlarına bölünür
obyektlәr çoxluğu tam çoxluqlara bölünür

586 İerarxiya tәsnifatlaşdırılmasının mәnfi cәhәti nәdәdir?

•

strukturun çevikliyinin qeyri – normal olmasında
strukturun çevikliyinin olmamasında
strukturun çevikliyinin az olmasında
strukturun çevikliyinin çox olmasında
strukturun çevikliyinin normal olmasında

587 İerarxiya tәsnifatlaşdırılması zamanı riayәt edilmәsi lazım olan әn vacib qaydalar hansılardır?

•

bölgü nәticәsindә hәr sәviyyәdә alınan qruplaşmalar tәkrarlanmır
çoxluğun siniflәrә bölünmәsi hәr sәviyyәdә ancaq bir bölgü üzrә aparılır
çoxluğun siniflәrә bölünmәsi hәr sәviyyәdә bir bölgü üzrә aparılır, hәr
tәsnifatlaşdirma elә aparılır ki, әmәlә gәlәn qruplaşmaların cәmi bölünәn çoxluğu tәşkil etsin
çoxluğun bölünmәsi növbәti aralıq bölünmә sәviyyәsini buraxmadan hәyata keçirilir

588 Ştrixli kodların hansı simvolları mәlumdur?

•

xәtti vә birölçülü
xәtti
xәtti vә çoxölçülü
ikiölçülü
xәtti vә ikiölçülü

589 Konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün tәsnifatlaşdırılmalı obyektlәrin çoxluğu tәyin edilir; obyektlәr
çoxluğunun qruplaşmalara bölünmәsi üçün zәruri olan әsas әlamәtlәr vә bu әlamәtlәrin düzülmә qaydası
seçilir. Bu ardıcıllıq üzrә qurulan tәsnifatlaşdırma necә adlanır?

•

ardicil
faset
ierarxiya vә faset
ierarxiya
paralel

590 İerarxiya vә faset metodları hansı informasiya obyektlәrinin tәsnifatlaşdırılmasının әsas metodları hesab
olunur?

•

texniki – iqtisadi vә sosial
texniki
iqtisadi
sosial
sosial – iqtisadi

591 Aşağıda texniki – iqtisadi vә sosial informasiya obyektlәrinin tәsnifatlaşdırılmasının әsas metodları
göstәrilmişdir. Düzgün variantı seçin.

•

qruplaşdirma
tabeçilik
faset
ierarxiya
ierarxiya vә faset

592 Tәsnifatlaşdırma obyektlәr üzәrindә yerinә yetirilәn elә bir әmәliyyatın әsasını tәşkil edir ki, o
unifikasiya vә standartlaşdırma üzrә aparılan işlәrin ilk mәrhәlәsidir. Bu әmәliyyat hansıdır?

•

tiplәşdirilmә
aqreqatlaşdırılma
simplifikatlaşdırılma
sistemlәşdirilmә
sertifikatlaşdırma

593 Avropa kodlaşdırılması sistemi neçәnci ildә yaradıldı?

•

1977
1953
1964
1985
1996

594 Kodlaşdırma metodu hansı metodla sıx әlaqәlidir?

•

çoxluqların yarımçoxluqlara bölünmәsi
çoxluqların normal çoxluqlara bölünmәsi
çoxluqların qeyri – normal çoxluqlara bölünmәsi
çoxluqların tam çoxluqlara bölünmәsi
çoxluqlarin bütöv çoxluqlara bölünmәsi

595 İerarxiya tәsnifatlaşdırılmasını quran zaman ortaya çıxan әn ümdә vә çәtin mәsәlә nәdir?

•

әlamәtlәr sisteminin tәrtibi
әlamәtlәr sisteminin seçilmәsi
әlamәtlәr sisteminin seçilmәsi vә onların paralel düzülmә qaydasının tәyini
әlamәtlәr sisteminin seçilmәsi vә onların ardıcıl düzülmә qaydasının
әlamәtlәrin ardıcıl düzülmә qaydasının tәyini

596 Faset tәsnifatlaşdırılmasının әsas üstünlüyü nәdәdir?

•

strukturun qeyri – çevikliyindә
strukturun çevikliyindә
strukturun genişliyindә
strukturun qeyri  normal çevikliyindә
strukturun az çevikliyindә

597 Әn nazik ştrix hansı rәqәmә bәrabәr qәbul olunur?

•

1
2
3
4
5

598 Әhali, müәssisә vә tәşkilatlar, әhaliyә xidmәt, fәaliyyәt növlәri vә s. haqqında olan informasiyanı hansı
informasiya növünә aid etmәk olar?

•

azsaylı
bir ölçülü
çoxsaylı
iki ölçülü
çox ölçülü

599 Kodun әlifbası nәdir?

•

müәyyәn qaydada tәrtib olunmuş rәqәmlәr sistemidir
müәyyәn qaydada tәrtib olunmuş simvollar sistemidir
müәyyәn qaydada tәrtib olunmuş işarәlәr sistemidir
müәyyәn qaydada tәrtib olunmuş hәrflәr sistemidir
müәyyәn qaydada tәrtib edilmiş hәrfli – rәqәmli sistemdir

600 Obyektlәri lazımi әlamәtlәrinә görә sistemlәşdirmәyә vә fasetlәrin hәr hansı birlәşmәsi üzrә informasiya
axtarışını hәyata keçirmәyә imkan vermәsi, yarımçoxluqların formalaşmasına yaxşı şәrait yaratması,
informasiyanın әl ilә emalı üçün bir qәdәr uyğunsuz olması vә s. әlamәtlәr faset tәsnifatlaşdırmasının hansı
xüsusiyyәtini xarakterizә edir?

•

qeyri – normal çevikliyini
çevikliyini
az çevikliyini
müasirliyini
normal çevikliyini

601 İerarxiya tәsnifatlaşdırılmasının az çevikliyini sübut edәn hansı faktordur?

•

әlamәtlәr әvvәlcәdәn qәbul olunur vә bu әlamәtlәrә görә bölgü
әlamәtlәr әvvәlcәdәn qәbul olunur
әlamәtlәrә görә bölgü aparılır
әlamәtlәr birgә tәtbiq olunur
әlamәtlәrin birgә tәtbiq olunması nәzәrdә tutulur

602 Aşağıda sadalanan proseslәrdәn biri ştrixli kodu tәşkil edәn zolaqların ölçülәrinә aid edilir. Bu hansı
prosesdir?

•

sertifikatlaşdırma
akkreditlәşdirmә
identifikatlaşdırma
standartlaşdırılma
tәsnifatlaşdırma

603 Avropa kodlaşdırılması sistemindә әn geniş yayılmış hesab olunan kodlar neçә dәrәcәli kodlardır

•

12 vә 7
13 vә 8
16 vә 8
11 vә 6
14 vә 9

604 Ştrixli kodun strukturunu nәlәr tәşkil edir?

•

bir – birinin ardınca gәlәn tutqun vә açıq müxtәlif enli zolaqlar
bir – birinin ardınca gәlәn tutqun müxtәlif ensiz zolaqlar
bir – birinin ardınca gәlәn açıq müxtәlif enli zolaqlar
bir – birinin ardınca gәlәn açıq vә tutqun eyni ölçülü ensiz zolaqlar
bir – birinin ardınca gәlәn tutqun vә açıq ensiz zolaqlar

605 EAN Azәrbaycan Assosasiyası neçәnci ildәn EAN – İnternational Beynәlxalq tәşkilatına üzv qәbul
edilmişdir?

•

1999
1991
1993
2005
2009

606 13 dәrәcәli kodda nәlәr әhatә olunur?

•

әmtәә mәhsulunun özünün kodu, nәzarәt rәqәmi
istehsalçı müәssisәnin kodu, ölkәnin kodu
әmtәә mәhsulunun özünün kodu, istehsalçı müәsisәnin kodu vә ölkәnin kodu
ölkәnin kodu, istehsalçı müәssisәnin kodu, әmtәә mәhsulunun
istehsalçı müәssisәnin kodu, nәzarәt rәqәmi vә ölkәnin kodu

607 Obyektlәrin faset tәsnifatlaşdırılması zamanı istifadә olunan metod necә adlanır?

•

paralel
ardicil vә paralel
ardicil
ierarxiya
kodlaşdirma

608 Kodlaşdırmanın tәsnifat metodları neçә tipә bölünür?

•

2
1
5
4
3

609 әmtәә mallarının ştrixli kodlaşdırılması ideyasının yaranması neçәnci illәrә tәsadüf edir?

•

keçәn әsrin 50 – ci illәrinә
keçәn әsrin 10 – cu illәrinә
keçәn әsrin 20 – ci illәrinә
keçәn әsrin 30  cu illәrinә
keçәn әsrin 40 – cı illәrinә

610 Hazırda әmtәә mallarının neçә faizi kodlaşdırılır?

•

95%  dәn çoxu
55%  dәn çoxu
65%  dәn çoxu
75%  dәn çoxu
85%  dәn çoxu

611 EAN kodlaşdırma sistemi harada tәtbiq olunur?

•

Asiyada vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda
Avropada vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda
Amerika vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda
Afrika vә onun sәrhәdlәrindәn kәnarda
Avstraliyada

612 Sınaq zamanı obyektin ancaq yararlılığı faktını müәyyәnlәşdirmәk üçün aparılan sınaqlar necә adlanır?

•

qiymәtlәndirici
ixtisaslaşdırılmış
nәzarәt sınaqları
tamamlayıcı
tәhviltәslim

613 Hansı sınaqları texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün elmitәdqiqat vә
tәcrübikonstruktor işlәri mәrhәlәsindә aparırlar?

•

qәbul
ilkin
qiymәtlәndirici
nәzarәt
tamamlayıcı

614 Nәzarәt prosesini tәşkil edәrkәn hansı standartdan istifadә etmәk olar?

•

ГОСТ 14.31775
ГОСТ Р 51000
İSO 8402
EN 29000
EN 45000

615 Hansı sınaqların mәqsәdi istehsal zamanı mәmulatın tәrkib hissәlәrinin vә komplektlәşdirici
mәmulatların müәyyәn nümunәlәrinin texniki şәrtlәrә uyğunluğunu yoxlamaqdan ibarәtdir?

•

ixtisaslaşdırılmış
nәzarәt sınaqları
tәhviltәslim sınaqları
tamamlayıcı
qiymәtlәndirici

616 Aşağıdakılardan hansı nәzarәt prosesinin әsas elementlәrindәn biri deyil?
nәzarәt üzrә normativtexniki sәnәd

•

nәzarәt obyekti
nәzarәt metodu
nәzarәt icraçısı
sifarişçi

617 Texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün keçirilәn sınaqlar necә
adlandırılır?

•

tamamlayıcı sınaqlar
ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
tәdqiqat sınaqları
ilkin sınaqlar
qәbul sınaqları

618 Qısaldılmış proqram üzrә aparılan sınaqlar necә adlandırılır?

•

qısaldılmış sınaqlar
tamamlayıcı sınaqlar
ilkin sınaqlar
dağıdıcı sınaqlar
tezlәşdirilmiş sınaqlar

619 Normal sınaqlara nisbәtәn daha qısa müddәtdә obyektin xarakteristikaları haqqında informasiyanın
alınmasını tәmin edәn sınaqlar necә adlandırılır?

•

tezlәşdirilmiş sınaqlar
qısaldılmış sınaqlar
tәhlükәsizliyә görә sınaqlar
funksional sınaqlar
dağıdıcı sınaqlar

620 Keyfiyyәtә hansı nәzarәtdә әldә edilәn nәticәlәr mәmulatın hazırlanması prosesinin fasilәsiz idarә
olunması üçündür?

•

seçmә
passiv
vizual
alәti
aktiv

621 Keçirilmә müddәti reqlamentlәşdirilmәyәn nәzarәt necә adlandırılır?

•

orqanoleptik
vizual
dövri
ötәri
fasilәsiz

622 Aşağıdakılardan hansı sınaq prosesinin normativmetodiki әsaslarına aid deyildir?

•

mәhsula vә onun sınaq metodlarına tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativtexniki vә texniki sәnәdlәr
mәhsulun işlәnib hazırlanması vә istehsalata qoyulması sisteminin standartlar kompleksi
sınaqların tәkmillәşdirilmәsi üzrә proqram sәnәdlәri kompleksi
sınaq vasitәlәrinә tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativtexniki sәnәdlәr vә bu vasitәlәrdәn istifadә qaydaları
ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi dövlәt sisteminin standartlar kompleksi

623 Mәhsula nәzarәtin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
mәhsulun uyğunluq nişanı ilә nişanlanmasını yoxlamaqdan

•

•

mәhsulun xarakteristikalarının normativ sәnәdlәrdә verilәn tәlәbәlәrә uyğunluğunu müәyyәn etmәkdәn
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrini yoxlamaqdan
insanların sağlamlığını qorumaqdan
әtraf mühitin tәhlükәsizliyini qorumaqdan

624 Keyfiyyәtә hansı nәzarәtdә әldә edilәn nәticәlәr tәkcә qeyd olunur, onlarla mәmulatın hazırlanması
prosesi idarә olunmur?

•

seçmә
vizual
alәti
aktiv
passiv

625 Hәr bir mәhsul vahidinin yoxlanması ilә keçirilәn nәzarәt necә adlandırılır?

•

başdanbaşa
seçmә
alәti
avtomatik
fasilәsiz

626 Daim hәyata keçirilәn nәzarәt necә adlandırılır?

•

ötәri
dövri
orqanoleptik
vizual
fasilәsiz

627 Nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәk üçün keçirilәn sınaqlar
necә adlandırılır?

•

tәdqiqat sınaqları
ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
tamamlayıcı sınaqlar
ilkin sınaqlar
qәbul sınaqları

628 Bu zaman nәzarәt obyektinә baxış keçirilir vә onun normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu
tәyin edilir. Nәzarәt vasitәlәrindәn asılı olaraq aparılan bu nәzarәt forması necә adlanır?

•

orqanoleptik
alәti
fiziki
kimyәvi
vizual

629 Dәzgahda, presdә vә ya yığımda hәr hansı әmәliyyatdan sonra aparılan nәzarәt necә adlanır?

•

alәti nәzarәt
vizual nәzarәt
ötәri nәzarәt
dövrü nәzarәt
әmәliyyat nәzarәti

630 Sertifikatlaşdırmada istifadә olunan nәzarәt növlәrinin siniflәşdirilmәsindә nәzarәt obyektindәn asılı
olaraq aşağıdakılardan hansına nәzarәt tәşkil edilmir?

•

xidmәtә
mәhsula
düzgün cavab yoxdur
personala
keyfiyyәt sisteminә

631 Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırmada uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin әsas metodlarından biri
deyil?

•

nәzarәt
sınaq
düzgün cavab yoxdur
ölçmә
sifariş

632 Mәhsulun istehsalata qoyulmasının mәqsәdәuyğunluğunu vә mümkünlüyünü tәyin etmәk üçün keçirilәn
sınaqlar necә adlandırılır?

•

tәdqiqat sınaqları
ilkin sınaqlar
tamamlayıcı sınaqlar
nәzarәt sınaqları
qәbul sınaqları

633 Detalın, düyümün vә ya mәmulatın istehsalından sonra keçirilәn qәbul nәzarәtindә nәyә nәzarәt edilmir?

•

düzgün cavab yoxdur
saxlanmaya
komplektlәşdirmәyә
qablaşdırmaya
nәqletdirmәyә

634 Müәyyәn vaxtdan sonra tәkrarәn keçirilәn nәzarәt necә adlandırılır?

•

orqanoleptik
dövri
ötәri
fasilәsiz
seçmә

635 Mәhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı sınaq laboratoriyası aşağıdakı metodlardan hansının
xüsusiyyәtlәrindәn istifadә etmir?

•

düzgün cavab yoxdur
ölçmә
sifariş
sınaq
nәzarәt

636 Bu zaman nәzarәt ekspertlәr, mütәxәssislәr tәrәfindәn aparılır vә onun nәticәlәri balla qiymәtlәndirilir.
Nәzarәt vasitәlәrindәn asılı olaraq aparılan bu nәzarәt forması necә adlanır?

•

passiv
orqanoleptik
alәti
aktiv
vizual

637 Hazır mәhsul nümunәlәrinin keyfiyyәtinin stabilliyinә nәzarәt üçün keçirilәn sınaqlar necә adlandırılır?

•

tәhviltәslim
ilkin
müfәttiş
dövri
tipli

638 Obyektә tәsir xarakterinә görә nәzarәtin hansı növlәri var?

•

aktiv vә passiv
vizual vә alәti
başdanbaşa vә seçmә
dövrü vә fasilәsiz
dağıdıcı vә qeyridağıdıcı

639 Istehsal proseslәrinin gedişinә tәsir xarakterinә görә nәzarәt hansı növlәrә bölünür?

•

dağıdıcı vә qeyridağıdıcı
dövrü vә fasilәsiz
aktiv vә passiv
vizual vә alәti
vizual vә alәti

640 Bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunәnin yoxlanması ilә keçirilәn nәzarәt necә adlanır?

•

alәti
avtomatik
seçmә
başdanbaşa
fasilәsiz

641 Mәhsulun istismara göndәrildiyi zaman onun istifadәyә yararlılığı haqqında qәrar qәbul etmәk üçün
keçirilәn sınaqlar necә adlandırılır?

•

tәhviltәslim sınaqları
tәdqiqat sınaqları
ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
ilkin sınaqlar
qәbul sınaqları

642 Xarici tәsir faktoru olduqda obyektin vәziyyәtini öyrәnmәk üçün keçirilәn sınaqlar necә adlandırılır?

•

ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
tәdqiqat sınaqları
ilkin sınaqlar
tamamlayıcı sınaqlar
qәbul sınaqları

643 Aşağıdakılardan hansı sınaq sisteminin elementi deyildir?

•

akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sınaq vasitәlәri
sınağın icraçısı
obyekt
sınaq üçün normativtexniki sәnәdlәr

644 Mәhsulun hәcmindәn asılı olaraq nәzarәti hansı növlәrә ayırırlar?
dağıdıcı vә qeyridağıdıcı
ötәri vә dövrü

•

vizual vә alәti
başdanbaşa vә seçmә
aktiv vә passiv

645 Bu zaman nәzarәt ölçmә alәtlәrin, kalibrlәrin, cihazların, stendlәrin, sınaq maşınlarının kömәyilә hәyata
keçirilir. Nәzarәt vasitәlәrindәn asılı olaraq aparılan bu nәzarәt forması necә adlanır?

•

başdanbaşa
seçmә
vizual
orqanoleptik
alәti

646 Sertifikatlaşdırma sınaqlarının mәqsәdi nәdir?

•

növbәti sınaqlararası dövrdә texnoloji prosesin stabilliyinә nәzarәt etmәk
sınaq metodlarının effektivliyini tәsdiq etmәk
nәzarәt edilәn dövrdә buraxılmış mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini tәyin etmәk
mәhsulun tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәyin etmәk
mәhsulun keyfiyyәtinә dövr nәzarәt etmәk

647 Sınaqlar qurtardıqdan sonra obyekt istismar (istehlak) üçün tam yararsız hala düşürsә, belә sınaqlar necә
adlandırılır?

•

qısaldılmış sınaqlar
tamamlayıcı sınaqlar
dövri istismar sınaqları
tezlәşdirilmiş sınaqlar
dağıdıcı sınaqlar

648 Aşağıdakılardan hansı aparılma şәraitinә vә yerinә görә sınaqların növlәrindәn biri deyil?

•

laborator
stend
texnoloji
poliqon
natural

649 Beynәlxalq ticarәtdә sertifikatlaşdırmanın rolunu möhkәmlәndirәn "Serifikatlaşdırma. Prinsiplәri vә
praktika" adlı materialın nәşrindә aşağıdakı tәşkilatlardan hansı iştirak etmәmişdir?

•

Beynәlxalq ticarәt mәrkәzi
Beynәlxalq elektrotexniki komissiya
Professional sәnaye assosiasiyası
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı
İSOnun SERTİKO komitәsi

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

•

laboratoriyanın tәşkilati sxemini
düzgün cavab yoxdur
avadanlıqların yoxlamasının ümumi proqramını
nümunәlәrin identifikatlaşdırma qaydalarını
bölmәlәrin funksional vәzifәlәrinin vә laboratoriya tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin siyahısını

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

•

5
2
3
4
1

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

•

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

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

•

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

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

•

Rәhbәrlik 4648
Rәhbәrlik 2628
Rәhbәrlik 2830
Rәhbәrlik 3638
Rәhbәrlik 3840

655 İSO sertifikatlaşdırma sahәsindә hansı tәşkilatla әmәkdaşlıq edir?

•

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

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

•

Rәhbәrlik 7
Rәhbәrlik 2
Rәhbәrlik 51
Rәhbәrlik 28
Rәhbәrlik 14

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

•

1957
1946
1990
1987
1968

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

•

•

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

659 1985ci ildә fәaliyyәt sahәsinin genişlәnmәsi ilә әlaqәdar bu komitә keyfiyyәt vә sertifikatlaşdırma üzrә
komitә (KASKO) adlandırıldı. Bu, İSOnun hansı komitәsidir?

•

KOPOLKO
SERTİKO
STAKO
DEVKO
REMKO

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

•

REMKO
SERTİKO
STAKO
KASKO
DEVKO

661 BMT AIKnın Sertifikatlaşdırma üzrә beynәlxalq sazişlәrin işlәnib hazırlanması vә bağlanmasına
kömәklik Tövsiyәlәrinә görә sertifikatlaşdırmanın normativ bazası aşağıdakılardan hansına әsaslanmalıdır?

•

elmitexniki vә mühәndis cәmiyyәtlәrinin standartlarına
beynәlxalq standartlara (әgәr onlar bu sahәdә varsa)
sahә standartlarına
müәssisә standartlarına
texniki şәrtlәrә

662 Elektrontexniki mәmulatları sertifikatlaşdırma sistemindә nәzarәt sınaqları neçә qrupa bölünür?

•

6
2
7
4
5

663 Sınaq laboratoriyalarına qoyulmuş әn ciddi tәlәblәrdәn biri olan işin keyfiyyәtinin tәmin edilmә
sisteminin mahiyyәti laboratoriyanın işçi personalı üçün rәhbәrlik formasında şәrh olunur.

•

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

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

•

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

665 Elektrontexniki mәmulatları sertifikatlaşdırma sisteminin yaradılmasında mәqsәd nә olmuşdur?

•

•

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

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

•

Rәhbәrlik 28
Rәhbәrlik 23
Rәhbәrlik 43
Rәhbәrlik 48
Rәhbәrlik 38

667 Aşağıda verilәn cavablardan hansı sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә Beynәlxalq
konfransın (İLAK) sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә orqanlar sәviyyәsindә bağladığı
sazişlәrin tәyin edilmiş növlәrinә aid deyil?

•

doğru cavab yoxdur
maraqlı tәrәflәrin hәr hansı istehsalat vә ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn xarici laboratoriyanın tanınması
üçüncü tәrәfin xarici laboratyoriyanı tanımaması
sınaqların nәticәlәrinin tanınması haqqında laboratoriyalar arasında saziş
sınaqlar haqqında xarici laboratoriya tәrәfindәn tәsdiq edilmiş informasiyanın şәrtsiz tanınması

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

•

5
1
2
3
4

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

•

3
2
6
5
4

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

•

İSO 9000
EN 45000
QOST R 51000
EN 29000
İSO 8402

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

•

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

•

sınaq nәticәlәrini dәyişdirmәk

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

•

ingilis
doğru cavab yoxdur
rus
alman
fransız

673 Aşağıda verilәn cavablardan hansı sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә Beynәlxalq
konfransın (İLAK) işçi orqanı deyil?

•

ticarәtdә akkreditlәşdirmәnin tәtbiqi üzrә komitә
akkreditlәşdirmә praktikası üzrә komitә
laboratoriyaların praktiki işlәr üzrә komitәsi
standartlaşdırma üzrә komitә
konfransların aparılması üzrә komitә

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

•

DIN
BEKES
EUROLAB
ILAK
KASKO

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

•

İngiltәrә
Hollandiya
Norveç
İsveç
Almaniya

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

•

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

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

•

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

678 Elektrontexniki mәmulatları sertifikatlaşdırma sisteminә ümumi rәhbәrliyi hansı orqan hәyata keçirir?
BEK şurası

•

•

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

679 Hansı ölkә CB Sxeminin üzvü ola bilәr?

•

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

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

•

2
5
3
4
1

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

•

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

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

•

İngiltәrә
Yaponiya
Norveç
İsveç
Almaniya

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

•

1982
1986
1985
1984
1983

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

•

Keyfiyyәtә nәzarәt üzrә Avropa tәşkilatı
BEKES akkreditlәşdirmә sistemi
Lloyd Registri

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

688 Aşağıda verilmiş cavablardan hansı tanınmış beynәlxalq akkreditlәşdirmә sistemi deyil?

•

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

689 BMTnin Avropa Iqtisadi Komissiyası aşağıdakılardan hansı ilә birlikdә Sınaqların nәticәlәrinin
tanınması tövsiyәlәrini hazırlanmışdır?

•

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

690 CB Sxeminin iştirakçıölkәlәri hansı tәlәbә әmәl etmәlidir?

•

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

691 CB Sxemi aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

DIN
EUROLAB
ILAK
KASKO
BEKES

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

•

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

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

•

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

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

•

ГОСТ Р 51000
İSO 9000
İSO 8402
EN 29000
EN 45000

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

•

müfәttiş
ekspert
mәslәhәtçi
müşahidәçi
sifarişçi

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

•

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

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

•

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

698 Aşağıda verilәn cavablardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әmәkdaşı deyil?

•

müfәttiş
keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәxs
ekspertauditor
katib
rәhbәr

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

•

1214
1012
46
68
810

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

•

1948
1958
1968
1978
1938

