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3441_Az_Y2017_yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 3441 Tәtbiqi metrologiya2

Variantlardan hansı kalibrlәmә işlәrinin tәşkilinә aid edilә bilmәz? 1. Ölçmә vasitәlәrini yoxlamaq
hüququna malik akkreditlәşdirilmiş müәssisәlәrin sәnәdlәrinin yoxlanılması 2. Müәssisә müstәqil olaraq
özündә kalibrlәmә işlәrinin aparılmasını tәşkil edir 3. Müәssisә müstәqil olaraq heç bir sistemdә
akkreditlәşdirilmir

Göstәrilәn variantlardan hansını kalibrlәmә işlәrinin tәşkilinә aid etmәk olmaz? 1. Dövlәt metroloji
xidmәtinin orqanları kalibrlәmә sistemindә qeydiyyatdan keçirlәr 2. Müәssisә müstәqil olaraq özündә
kalibrlәmә işlәrinin aparılmasını tәşkil edir 3. Texnoloji avadanlığın daşınma vә quraşdırılma şәrtlәrinin
araşdırılması

Verilmiş variantlardan hansını kalibrlәmә işlәrinin tәşkilinә aid etmәk olar? 1. Ölçmә vasitәlәrini yoxlamaq
hüququnu akkreditlәşdirilmiş müәssisәlәr eyni zamanda hәmin növdәn olan ölçmәlәr üzrә kalibrlәmә işlәrini
aparmaq hüququna akkreditlәşdirmә attestatı alırlar. 2.Dövlәt metroloji xidmәtinin orqanları kalibrlәmә
sistemindә eyni zamanda hәm akkreditlәşdirmә orqanları kimi, hәm dә kalibrlәmә tәşkilatları kimi
qeydiyyatdan keçirlәr. 3.Müәssisәnin kalibrlәnmә laboratoriyası açıq tipli xarici kalibrlәnmә xidmәti kimi
akkreditlәşdirilir.

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını kalibrlәmә işlәrinin tәşkilinә aid etmәk olmaz? 1. Mәhsulların texnoloji
layihәlәrinin istehsalata göndәrilmәsi 2.Müәssisә müstәqil olaraq özündә kalibrlәmә işlәrinin aparılmasını
tәşkil edir vә heç bir sistemdә akkreditlәşdirilmir. 3. Texnoloji cihazların sazlığının dövri yoxlanılmasının
nәticәlәrinin tәhlili

Kalibrlәmә faktiki olaraq aşağıdakılardan birini әvәz etmir:
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heç biri•
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ölçmә vasitәlәrinin inzibatisini
ölçmә vasitәlәrinin müәssisәsini
ölçmә vasitәlәrinin idarәsini
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt yoxlamasını•
ölçmә vasitәlәrinin әrazisini
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Kalibrlәmә faktiki olaraq әvәz etmir:

Kalibrlәmә faktiki olaraqbunlardan birini әvәz etmir:

Kalibrlәmә faktiki olaraq ölçmә vasitәlәrinin ..................... әvәz etmir?

Verilmiş tip ölçmә vasitәlәrinin hamısı üçün vahid interval olan interval növü necә adlanır?

Verilmiş tip ölçmә vasitәlәrinin hamısı üçün vahid interval olan interval növü necә adlanır?

Verilmiş tip ölçmә vasitәlәrinin hamısı üçün vahid interval olan interval növü necә adlanır?

Növlәrinә görә kalibrlәmәlәrarası (yoxlamalararası) intervallar neçә yerә bölünür?

Ölçmә vasitlәrinin kalibrlәnmәsinin hüquqi әsaslarını әks etdirәn “Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul olunmuşdur ?

ölçmә vasitәlәrinin inzibatisini
ölçmә vasitәlәrinin müәssisәsini
ölçmә qurğularının idarәsini
ölçmә vasitәlәrinin birbaşa yoxlamasını•
ölçülәn kәmiyyәtlәri

akkeditlәşdirmә sistemlәrini
texnoloji qurğuları müәssisәsini
ölçmә vasitәlәrinin idarәsini
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt yoxlamasını•
ölçmә vasitәlәrinin әrazisini

ölçmә vasitәlәrinin inzibatisini
ölçmә vasitәlәrinin müәssisәsini
texnoloji sxemlәrin idarәsini
ölçmә vasitәlәrinin müqayisәli yoxlamasını•
avadanlıqlarının әrazisini

beşinci növ
sәkkizinci növ
yeddinci növ
üçüncü növ•
dördüncü növ

beşinci növ
sәkkizinci növ
yeddinci növ
ikinci növ•
dördüncü növ

beşinci növ
yeddinci növ
altıncı növ
birinci növ•
dördüncü növ
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Hansı variant kalibrlәmә işlәrinin tәşkilinә aid edilir? 1.Müәssisә müstәqil olaraq özündә kalibrlәmә
işlәrinin aparılmasını tәşkil edir vә heç bir sistemdә akkreditlәşdirilmir. 2.Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsindә maraqlı olan tәşkilat kalibrlәmә sistemindә kalibrlәmә işlәrinin aparılmasına
akkreditlәşdirilir. 3. Mәhsulların texnoloji layihәlәrinin istehsalata göndәrilmәsi.

Verilmiş variantlardan hansını kalibrlәmә işlәrinin tәşkilinә aid etmәk olar? 1. Ölçmә vasitәlәrini
yoxlamaq hüququnu akkreditlәşdirilmiş müәssisәlәr eyni zamanda hәmin növdәn olan ölçmәlәr üzrә
kalibrlәmә işlәrini aparmaq hüququna akkreditlәşdirmә attestatı alırlar. 2.Dövlәt metroloji xidmәtinin
orqanları kalibrlәmә sistemindә eyni zamanda hәm akkreditlәşdirmә orqanları kimi, hәm dә kalibrlәmә
tәşkilatları kimi qeydiyyatdan keçirlәr. 3.Müәssisәnin kalibrlәnmә laboratoriyası açıq tipli xarici kalibrlәnmә
xidmәti kimi akkreditlәşdirilir.

Kalibrlәmә işlәrinin tәşkilinә aid olan variantı seçin: 1. Mәhsulların texnoloji layihәlәrinin istehsalata
göndәrilmәsi 2.Müәssisә kommersiya әsasında kalibrlәmә işlәrinin aparılması üçün kalibrlәnmә sistemindә
akkreditlәşdirilir. 3.Müәssisәnin kalibrlәnmә laboratoriyası açıq tipli xarici kalibrlәmә xidmәti kimi
akkreditlәşdirilir.

Bu variantlardan hansını kalibrlәmә işlәrinin tәşkilinә aid etmәk olar? 1.Müәssisә kommersiya әsasında
kalibrlәmә işlәrinin aparılması üçün kalibrlәnmә sistemindә akkreditlәşdirilir. 2. Mәhsulların texnoloji
layihәlәrinin istehsalata göndәrilmәsi 3.Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindә maraqlı olan
tәşkilat kalibrlәmә sistemindә kalibrlәmә işlәrinin aparılmasına akkreditlәşdirilir.

Aşağıdakı variantlardan biri kalibrlәmә işlәrinin tәşkilinә aid edilir: 1. Müәssisә müstәqil olaraq özündә
kalibrlәmә işlәrinin aparılmasını tәşkil edir vә heç bir sistemdә akkreditlәşdirmir. 2. Mәhsulun rәqabәt
qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindә maraqlı olan tәşkilat kalibrlәmә sistemindә kalibrlәmә işlәrinin aparılmasına
akkreditlәşdirilir. 3. Mәhsulların texnoloji layihәlәrinin istehsalata göndәrilmәsi.

2004
2002
2001
2000•
2003
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hamsı•
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2
3
2 vә 3
hamsı•
1
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1 vә 2
3
1
hamsı•

2 vә 3
3
1
hamsı•
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hamsı•
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Uyğun cavabı seçin: Kalibrlәmә ............. әmәliyyatdır.

Bunlardan birini kalibrlәmә faktiki olaraq әvәz edir:

Kalibrlәmә faktiki olaraq aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını әvәz edir?

“Ölçmә vasitәlәrinin yararlılığı” termini nәyi ifadә edir?

........... dövlәt metroloji nәzarәtindәn keçmәli olmayan ölçmә vasitәlәrinin metroloji xarakteristikalarının
vә ya bu vasitәlәrin istifadә üçün yararlılığının müәyyәn edilmәsi mәqsәdi ilә yerinә yetirilәn әmәliyyatların
mәcmuudur.

Kalibrlәmәnin nәticәlәri nә ilә tәsdiqlәnmir? 1. möhürlә 2.surqucla 3. attestatla

Kalibrlәmәnin nәticәlәri nә ilә tәsdiqlәnmir?1.Kalibrlәnmә haqqında şәhadәtnamә ilә. 2.Ölçmә
vasitәlәrinin istismar sәnәdlәrindә qeyd edilәn yazılarla. 3.Attestatla

2
1
1 vә2

könüllü әmәliyyatıdır•
zәruri әmәliyyatdır
vacib әmәliyyatdır
mәqsәdәuyğun әmәliyyatdır
mәcburi әmәliyyatdır

texnoloji avadanlıqların ekspert yoxlamasını
texnoloji qurğuların dövlәt yoxlamasını
ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını•
cihazqayırma mәhsullarının müqayisәli yoxlamasını
ölçmә vasitәlәrinin birbaşa yoxlamasını

ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını•
müxtәlif ölçmә vasitәlәrinin müqayisәli yoxlamasını
cihaz vә avadanlıqların dövlәt yoxlamasını
ölçmә vasitәlәrinin birbaşa yoxlamasını
texnoloji sxemlәrin ekspert yoxlamasını

metroloji xarakteristikaların standartların tәlәblәri
metroloji xarakteristikaların әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş texniki tәlәblәrә uyğunluğu•
metroloji xarakteristikaların sifarişçilәr tәrәfindәn müәyyәn edilәn tәlәblәri
metroloji xarakteristikaların texniki şәrtlәrin tәlәblәri
metroloj xarakteristikaların normativ sәnәdlәrdә verilәn tәlәblәri

ölçmә vasitәlәrinin attestasiyası
ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması
ölçmә vasitәlәrinin sınağı
ölçmә vasitәlәrinin standartlaşdırılması
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi•

hamsı•
2
1
1 vә 2
3

1 vә 2
yalnız 3•
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Kalibrlәmәnin nәticәlәri nә ilә tәsdiqlәnmir? 1.Möhürlә 2.İmza ilә 3.Hesabat ilә

Kalibrlәmәnin nәticәlәri nә ilә tәsdiqlәnmir? 1.Hesabat ilә 2.İmza ilә 3.Möhürlә 4.Attestatla

Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәt nәlәrә malik olmamalıdır?

Düzgün cavabı seçin. Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәt ......................... malik
olmamalıdır.

Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәtdә bunlardan biri olmamalıdır:

Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәt aşağıdakılardan hansına malik olmamalıdır?

Verilәnlәrdәn biri akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid deyil: 1.Kalibrlәmә haqqında xarici
sertifikatların tanınması barәdә qәrarın qәbul edilmәsi vә bu qәrarın maraqlı hüquqi şәxslәrin nәzәrinә
çatdırılması. 2.Sertifikatlaşdırılmış mәhsulların istehsal prosesinә nәzarәt 3.Personalın peşә hazırlığı
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә attestasiyasının tәşkili.

2 vә 3
1
2

1 vә 3
3
hamsı•
1
1vә 2

4
3
2
1
hamsı•

kodlaşdırılmış cihazlara
yoxlanılmış ölçmә vasitәlәrinә
yoxlanılmış kalibrlәmә vasitәlәrinә
sınaqların nәticәlәrini әks etdirәn sәnәdlәr toplusuna•
yoxlanılmış ölçmә avadanlıqlarına

yoxlanılmış ölçmә avadanlıqlarına
yoxlanılmış ölçmә vasitәlәrinә
yoxlanılmış kalibrlәmә vasitәlәrinә
sınaq protokolunun surәtinә•
kodlaşdırılmış cihazlara

kodlaşdırılmış cihazlara
yoxlanılmış ölçmә vasitәlәrinә vә ölçü cihazlarına
yoxlanılmış kalibrlәmә vasitәlәrinә
Kalibrlәmә işlәrinin tәşkilini reqlamentlәşdirәn sәnәdlәrә•
yoxlanılmış ölçmә avadanlıqlarına

kodlaşdırılmış cihazlara
yoxlanılmış ölçmә vasitәlәrinә
yoxlanılmış kalibrlәmә vasitәlәrinә
Akkreditlәşdirmә üçün tәlәb olunan sәnәdlәr toplusuna•
yoxlanılmış ölçmә avadanlıqlarına

1 vә 3
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Akkreditlәşdirmә üzrә orqanların vәzifәlәrinә aid deyil: 1. Metroloji xidmәtlәrә ölçmә vasitәlәrini
kalibrlәmә hüququnu verәn akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi, akkreditlәşdirilmiş metroloji xidmәtlәrin
Reyestrә daxil edilmәsi üçün materialların tәqdim edilmәsi. 2.Öz ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji
xidmәtlәrin akkreditlәşdirilmәsi vә müfәttiş nәzarәtinin aparılması 3.Detalların vә qovşaqların ölçmә
xәtalarının araşdırılması

Bunlardan biri akkreditlәşdirmә üzrә orqanların vәzifәlәrinә aid edilә bilmәz? 1.Verilmiş ixtisaslaşmanın
kalibrlәmә fәlaiyyәti üzrә normativ sәnәdlәr fondunun formalaşdırılması vә aktuallaşdırılması 2.Mәhsulun
akkreditlәşdirilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin hazırlanması. 3. Vahidlәrin ölçülәrinin dövlәt vә ya
beynәlxalq etalonlardan akkreditlәşdirilmiş metroloji xidmәtlәrә ötürülmәsi.

Aşağıda verilәnlәrdәn hansını akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid etmәk olmaz? 1.Vahidlәrin
ölçülәrinin dövlәt vә ya beynәlxalq etalonlardan akkreditlәşdirilmiş metroloji xidmәtlәrә ötürülmәsi.
2.Verilmiş ixtisaslaşmanın kalibrlәmә fәaliyyәti üzrә normativ sәnәdlәr fondunun formalaşdırılması vә
aktuallaşdırılması. 3.Standartların tәhlilinin aparılması vә bu barәdә hesabatın hazırlanması.

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansının vasitәsilә kalibrlәmәnin nәticәlәri tәsdiqlәnir?

Nöqtәlәrin әvәzinә uyğun variantı seçin.Kalibrlәmәnin nәticәlәri ............. ilә tәsdiqlәnir.

Kalibrlәmәnin nәticәlәri nә ilә tәsdiqlәnir?

2 vә 3
yalnız 2•
1 vә 2
3

1 vә 3
2
yalnız 3•
1
1 vә 2

3
1vә 3
yalnız 2•
1 vә 2
1

1 vә 3
2
yalnız 3•
1
1 vә 2

protokol vә aktla
hesabatla
möhürlәnmiş istәnilәn növ sәnәdlә
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmә haqqında şәhadәtnamә ilә•
sertifikat әsasında

hesabatla
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmә haqqında şәhadәtnamә ilә•
akkreditlәşdirmәnin tәsdiq olunduğu sәnәdlә
ölçmә vasitәlәrilә
rәsmi lisenziyayla

standartlarla
ölçmә vasitәlәrinin üzәrinә vurulmuş kalibrlәnmә nişanı ilә•



39

40

41

42

43

44

45

Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәt bunlardan birinә malik olmalıdır:

Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәt malik olmalıdır:

Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәt aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansına malik olmalıdır?

Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәtdә olmalıdır:

Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәt aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansına malik olmalıdır?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansını akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid etmәk olar?

Verilәn variantlardan hansını akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid etmәk olar?

•
protokolla
surqucla
ölçmә vasitәlәrilә

texniki reqlamentlәrә
yoxlama qrupuna mәxsus sәnәdlәr qrupuna
ekspertiza aktına vә hesabatlarına
sertifikatlaşdırma mәrkәzinә vә standartlara
kalibrlәmә işlәrinin tәşkilini reqlamentlәşdirәn sәnәdlәrә•

yoxlamaların nәticәlәrini әks etdirәn hesabatlara
sertifikatlaşdırma üzrә ixtisaslaşdırılmış mәrkәzә
kalibrlәmә işlәrinin aparılmasını reqlamentlәşdirәn sәnәdlәrә•
ekspertiza aktının tәhlilini әks etdirәn sәnәdin surәtinә
texniki şәrtlәri özündә cәmlәşdirәn sәnәdlәrә

texniki reqlamentlәrә
kalibrlәmә işlәrinin tәşkilini reqlamentlәşdirәn sәnәdlәrә•
akkreditlәşdirmә mәrkәzinә
sertifikatlara vә digәr normativ sәnәdlәrә
avadanlıqların sxemlәrini әks etdirәn sәnәdlәrә

yoxlama qrupundan ibarәt komandaya
identifikatlaşdırılmış kalibrlәmә vasitәlәrinә•
yoxlama aktına
texniki reqlamentlәrә vә sәnәdlәrә
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәz

texniki reqlamentlәrә
ekspertiza aktına
sertifikatlaşdırma mәrkәzinә
yoxlanılmış kalibrlәmә vasitәlәrinә•
yoxlama qrupuna

ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi vә kalibrlәnmәnin nәticәlәrinin tәrtib edilmәsi•
idarәlәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
birliklәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
müәssisә vә tәşkilatlarda metroloji xidmәtlәrin aparılması
ixtisaslaşmaya uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması vә yoxlamanın aparılması

personalın peşә hazırlığı sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә attestasiyasının tәşkili•
müәssisә metroloji xidmәtlәrin aparılması
müxtәlif tәyinatlı idarәlәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
birliklәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
öz ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması vә yoxlamanın aparılması
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Akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә hansı bәndi aid etmәk olar?

Variantlardan biri akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir:

Bu variantlardan biri akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid edilir:

Hansını akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid etmәk olar?

Akkreditlәşdirmә üzrә orqanların vәzifәlәrinә aid etmәk olar:

Variantlardan hansı akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid edilә bilәr?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir?

akkreditlәşdirilmiş metroloji xidmәtlәrin siyahısının tәrtib edilmәsi vә akkreditlәşdirmәnin nәticәlәri haqqında
informasiyanın çapa hazırlanması

•
idarәlәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
müәssisәnin metroloji xidmәtlәrinin aparılması
müxtәlif birliklәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
ixtisaslaşmaya uyğun metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması vә yoxlamanın aparılması

idarәlәrdә tәşkil olunan metroloji xidmәtlәrin aparılması
müәssisә metroloji xidmәtlәrinin aparılması
metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması vә yoxlamanın aparılması
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi haqqında akkreditlәşdirilmiş orqan adından verilmiş sertifikatların lәğv edilmәsi
vә ya onların tәsirinin dayandırılması

•
birliklәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması

kalibrlәmә haqqında xarici sertifikatların tanınması barәdә qәrarın qәbul edilmәsi vә bu qәrarın maraqlı hüquqi
şәxslәrin nәzәrinә çatdırılması

•
birliklәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
idarәlәrdә tәşkil olunan metroloji xidmәtlәrin aparılması
müәssisә metroloji xidmәtlәrin aparılması
ixtisaslaşmaya uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması vә yoxlamanın aparılması

metroloji xidmәtlәrә ölçmә vasitәlәrini kalibrlәmә hüququnu verәn akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi,
akkreditlәşdirilmiş metroloji xidmәtlәrin Reyestrә daxil edilmәsi üçün materialların tәqdim edilmәsi

•
idarәlәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
birliklәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
öz ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması vә yoxlamanın aparılması
müәssisәlәrin metroloji xidmәtlәrinin aparılması

idarәlәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
tәşkilatın metroloji xidmәtlәrin aparılması
müәssisә metroloji xidmәtlәrinin aparılması
öz ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması vә yoxlamanın aparılması
verilmiş ixtisaslaşmanın kalibrlәmә fәlaiyyәti üzrә normativ sәnәdlәr fondunun formalaşdırılması vә
aktuallaşdırılması

•

vahidlәrin ölçülәrinin dövlәt vә ya beynәlxalq etalonlardan akkreditlәşdirilmiş metroloji xidmәtlәrә ötürülmәsi•
tәşkilatın metroloji xidmәtlәrinin aparılması
birliklәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
idarәlәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
ixtisaslaşmaya uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması vә yoxlamanın aparılması

birliklәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
idarәlәrdә metroloji xidmәtlәrin aparılması
öz ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin akkreditlәşdirilmәsi vә müfәttiş nәzarәti•
öz ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması vә yoxlamanın aparılması
müәssisә metroloji xidmәtlәrinin aparılması
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Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәt nәlәrә malik olmamalıdır? 1.Yoxlanılmış ölçmә
vasitәlәrinin ehtiyat hissәslәri 2.Kodlaşdırılmış cihazlara 3.Keyfiyyәt sahәsindә siyasәt

Kalibrlәmә işlәrini yerinә yetirәn metroloji xidmәtdә aşağıdakılardan hansılara olmamalıdır?
1.Kodlaşdırılmış cihazlara 2.Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdi 3.Yoxlanılmış ölçmә vasitәlәrinin ehtiyat
hissәslәri

Aşağıda verilәnlәrdәn hansını akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid etmәk olmaz ? 1. Öz
ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılmasının tәşkili 2.Müxtәlif tәyinatlı
cihazların istifadәsinә tәlimatların verilmәsi 3.İstehsalçı müәssisәlәrin idarәetmә siyasәtinin müәyyәn
edilmәsi vә effektivliyinin tәyini

Aşağıda verilәnlәrdәn hansını akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid edilә bilmәz ? 1.Metroloji
xidmәtlәrin istifadәsinin mümkünlüyünün tәmini 2.Müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәrinin hazırlanması 3.Öz
ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılmasının tәşkili

Aşağıda verilәnlәrdәn biri akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid deyil? 1.Verilmiş ixtisaslaşmanın
kalibrlәmә fәlaiyyәti üzrә normativ sәnәdlәr fondunun formalaşdırılması vә aktuallaşdırılması 2.Öz
ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin akkreditlәşdirilmәsi 3. Metroloji xidmәtlәrә ölçmә
vasitәlәrini kalibrlәmә hüququnu verәn akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi, akkreditlәşdirilmiş metroloji
xidmәtlәrin Reyestrә daxil edilmәsi üçün materialların tәqdim edilmәsi

Aşağıda verilәnlәrdәn hansını akkreditlәşdirmә orqanlarının vәzifәlәrinә aid etmәk olmaz? 1.Öz
ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin akkreditlәşdirilmәsi 2.Müfәttiş nәzarәtinin aparılması
3.Öz ixtisaslaşmasına uyğun olaraq metroloji xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması

2
3
1
hamsı•
1 vә 2

hamsı•
1 vә 2
2
3
1

2
1
hamsı•
1 vә 2
3

hamsı•
1
1 vә 2
2
3

3
1 vә 2
yalnız 2•
1
1 vә 3

2
1 vә 2
hamsı•
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Müәssisә bu işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Müәssisә aşağıda göstәrilәn işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Aşağıda göstәrilәn işlәrdәn birini müәssisә yerinә yetirir:

Bu işlәrdәn hansını müәssisә yerinә yetirir?

Nazirlik sahә sәviyyәsindә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәminini vә aşağıdakı metroloji tәminat mәsәlәlәrindәn
birini hәll edir:

Müәssisә aşağıda verilәn işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Müәssisә aşağıda göstәrilәn işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

•
3
1

ölçmә vasitәlәrinin dövlәt attestasiyasının aparılması
ölçmә vasitәlәrinin nәzarәt sınaqlarının aparılma qaydalarının müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt yoxlamasının tәşkili
ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasının aparılmasına nәzarәt
metroloji tәminat üzrә normativ sәnәdlәri istehsalata tәtbiq edir•

ölçmә vasitәsinin dövlәt metroloji attestasiyasını
istehsalatın metroloji hazırlanmasını tәmin edir, ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını aparır•
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt qәbul sınaqlarını
ölçmә vasitәlәrinin nәzarәt sınaqlarının nәticәlәrinin tәhlilini
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt yoxlamasını vә nәticәlәrinin hazırlanmasını

konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrin metroloji ekspertizasını aparır•
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt qәbul sınaqları
ölçmә vasitәlәrinә nәzarәtin möhkәmlәndirilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt attestasiyasının aparılması
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt metroloji attestasiyasını

metroloji tәminat üzrә normativ sәnәdlәri istehsalata tәtbiq edir•
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt metroloji yoxlamasını
ölçmә vasitәlәrinin nәzarәt sınaqlarının tәşkilini
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt attestasiyasının aparılması
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt qәbul sınaqları

layihә, konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının aparılması•
konstruktor hazırlığı
maliyyә hazırlığı
istehsalatın texnoloji hazırlığı
madditexniki tәchizat hazırlığı

ölçmә vasitәlәrinin sınaqlarını tәşkil edir
ölçülәn parametrlәrin rasional nomenklaturasını vә ölçmәlәrin dәqiqlik normalarını müәyyәn edir•
ölçmә vasitәlәrinin nәzarәt sınaqlarını
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt yoxlanmasını
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt metroloji attestasiyasını

ölçmә vasitәlәrinin nәzarәt sınaqlarını
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt metroloji attestasiyasını
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt qәbul sınaqlarını
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt yoxlamasını
ölçmәlәrin vәziyyәtini tәhlil edir vә aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması üçün tәdbirlәr planı hazırlayır•
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Nazirlik Sahә sәviyyәsindә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunması vә bu metroloji tәminat mәsәlәlәrindәn
birini hәll edir:

Sahә sәviyyәsindә nazirlik ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunması vә aşağıdakı metroloji tәminat
mәsәlәlәrindәn birinin hәllini tәmin edir:

Sahә sәviyyәsindә nazirlik ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunması vә aşağıdakı metroloji tәminat
mәsәlәlәrdәn birini hәll edir.Uyğun variantı seçin:

Düzgün cavabı seçin.Sahә sәviyyәsindә nazirlik ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunması vә aşağıdakı
metroloji tәminat mәsәlәlәrdәn birini hәll edir:

Nazirlik sahә sәviyyәsindә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәminini vә aşağıdakı metroloji tәminat mәsәlәlәrindәn
birini hәll edir:

Sahә sәviyyәsindә nazirlik ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunması ilә yanaşı aşağıdakı metroloji tәminat
mәsәlәlәrindәn birini dә hәll edir:

Nazirlik sahә sәviyyәsindә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunmasını vә aşağıdakılardan birini hәll edir:

maliyyә hazırlığı
istehsalatın texnoloji hazırlığı
ölçmә, sınaq vә nәzarәtin yerinә yetirilmәsi, onların nәticәlәrinin işlәnmәsi•
madditexniki tәchizat hazırlığı
layihәlәrin konstruktor hazırlığı

birliklәrin madditexniki tәchizat hazırlığı
ölçmә vasitәlәrinin metroloji saz vәziyyәtdә saxlanması•
istehsalatın texnoloji hazırlığı
istehsalatın metroloji tәminata hazırlığı
layihәlәrin konstruktor hazırlığı

istehsalatın texnoloji hazırlığı
madditexniki tәchizat hazırlığı
ölçmә vasitәlәrinin işlәnmәsinә, hazırlanmasına, istismarına vә istehsalatın metroloji tәminatına metroloji nәzarәt•
konstruktor hazırlığı
maliyyә hazırlığı

maliyyә hazırlığı
maddi texniki tәchizat hazırlığı
layihәlәrin konstruktor hazırlığı
müәssisә daxili texnoloji hazırlığı
ölçmә, sınaq vә nәzarәtin planlaşdırılması, bu işlәrin yerinә yetirilmә metodikalarının işlәnib hazırlanması•

maliyyә hazırlığı
istehsalatın texnoloji hazırlığı
layihә, konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının aparılması•
madditexniki tәchizat hazırlığı
konstruktor hazırlığı

madditexniki tәchizat hazırlığı
ölçmә, sınaq vә nәzarәtin nәticәlәrinin dәqiqlik göstәricilәrinin nomenklaturasının vә әdәdi qiymәtlәrinin
seçilmәsi

•
istehsalatın texnoloji hazırlığı
nazirliyin maliyyә hazırlığı
konstruktor hazırlığı

maliyyә hazırlığı
materialların, mәmulatların vә proseslәrin ölçmә, sınaq vә nәzarәt zamanı qiymәtlәndirilәn parametrlәrinin
nomenklaturasının seçilmәsi

•
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Sahә sәviyyәsindә nazirlik ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunması vә aşağıdakı metroloji tәminat
mәsәlәlәrindәn birini hәll edir:

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi göstәrilәn
mәsәlәlәrdәn hansını hәll edir?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi aşağıda
göstәrilәn mәsәlәlәrdәn birini hәll edir.Uyğun cavabı seçin:

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi hәll edir:
1.Ölkәdә istehsal olunan ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarını planlaşdırır vә onların aparılmasını tәmin edir,
hәmçinin xaricdәn ölçmә vasitәlәrinin gәtirilmәsini tәşkil edir 2.Ölçmә texnologiyalarının dövlәt sınaqlarının
aparılması 3.Normativtexniki sәnәdlәrin işlәk vәziyyәtdә saxlanılmasının tәmini

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi bu
mәsәlәlәrdәn hansını hәll edir? 1.Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarının keçirilmәsinin tәşkili 2.Normativ
texniki sәnәdlәrin tәlәblәrinin hәyata keçirilmәsinә nәzarәt 3.Ölçmә vasitәlәrinin istehsalına, vәziyyәtinә,
tәtbiqinә vә tәmirinә metroloji qayda, tәlәb vә normalara riayәt olunmasına, hәmçinin metroloji xidmәtlәrin
fәaliyyәtinә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirir

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi aşağıda
göstәrilәn mәsәlәlәrdәn hansını hәll edir? 1.Maddә vә materialların tәrkib vә xassәlәrinin standart
nümunәlәrinә ümumi tәlәblәri işlәyib hazırlayır 2.Ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiya sistemini
müәyyәn edir 3.Standart nümunәlәrin seçilmәsi sistemini müәyyәn edir

madditexniki tәchizat hazırlığı
konstruktor hazırlığı
istehsalatın texnoloji hazırlığı

istehsalatın texnoloji hazırlığı
maliyyә hazırlığı
sahәdә ölçmәlәrin vәziyyәtinin tәhlili•
madditexniki tәchizat hazırlığı
konstruktor hazırlığı

normativtexniki sәnәdlәrin müәssisәlәrә çatdırılmasını müәyyәn edir
metroloji tәminat sahәsindә elm vә texnikanın nailiyyәtlәrindәn sәmәrәli istifadә yollarını tәyin edir•
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqları sistemini müәyyәn edir
metroloji attestasiya sistemini müәyyәn edir
standart nümunәlәr sistemini müәyyәn edir

ölçmә vasitәlәrinin daşınması qaydalarını müәyyәn edir
metrologiya sahәsindә kadrların hazırlanması vә onların ixtisaslarının artırılmasını hәyata keçirir•
normativtexniki sәnәdlәr sistemini müәyyәn edir
standartlaşdırılmış mәhsullardan nümunәlәrin seçilmәsi sistemini müәyyәn edir
cihaz vә qurğuların attestasiya sistemini müәyyәn edir

yalnız 1•
3
1 vә 3
2
2 vә 3

2
1
1 vә 2
yalnız 3•
2 vә 3
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46. Aşağıdakılardan hansını Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә
Dövlәt Komitәsi hәll edir? 1. Xalq tәsәrrüfatının bütün idarәetmә sәviyyәlәrindә metroloji tәminatın hüquqi
vә tәşkilati әsaslarını işlәyib hazırlayır. 2.Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt yoxlamasını aparır. 3. Ölkәdә ölçmәlәrin
vәhdәtinin tәmin edir

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi aşağıda
göstәrilәn mәsәlәlәrdәn hansını hәll edir? 1.Xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin metroloji tәminatının kompleks
proqramının hazırlanmasında elmimetodik rәhbәrliyi hәyata keçirir 2. Ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin
edir 3. Metroloji tәminat sahәsindә elm vә texnikanın nailiyyәtlәrindәn sәmәrәli istifadә yollarını tәyin edir
4. Fiziki kәmiyyәtlәrin vahidlәrinin ölçülәrinin dövlәt etalonlarından bütün ölçmә vasitәlәrinә ötürülmәsinin
vahid qaydasını tәyin edir

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi hәll edir:

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi nәyi hәll
edir? 1.Ölçmә vasitәlәrinin metroloji xarakteristikalarına vahid tәlәblәri müәyyәn edir. 2. Ölçmә vasitәlәrinin
sınaqları vә attestasiyası sistemini müәyyәn edir. 3.Metroloji attestasiyanın tәşkil edilәcәyi vaxtı tәyin edir.
4.Normativtexniki sәnәdlәrin mәzmununda dәyişikliklәr edәrәk tәtbiq edir.

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi aşağıda
göstәrilәn mәsәlәlәrdәn hansını hәll edir? 1.Xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin metroloji tәminatının kompleks
proqramının hazırlanmasında elmimetodik rәhbәrliyi hәyata keçirir 2. Ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin
edir 3. Metroloji tәminat sahәsindә elm vә texnikanın nailiyyәtlәrindәn sәmәrәli istifadә yollarını tәyin edir
4. Fiziki kәmiyyәtlәrin vahidlәrinin ölçülәrinin dövlәt etalonlarından bütün ölçmә vasitәlәrinә ötürülmәsinin
vahid qaydasını tәyin edir

3
2
1
2 vә 3
yalnız 1•

hamsı•
1vә 2
1
1 vә 3
2

4
3
hamsı•
2
1

1 vә 3
3
yalnız 1•
2 vә 3
2

yalnız 1•
2
1 vә 2
2 vә 3
3

hamsı•
2
1
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Aşağıda göstәrilәn mәsәlәlәrdәn hansını Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә
Patent üzrә Dövlәt Komitәsi hәll edir?

Düzgün variantı seçin.Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsi hәll edir:

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi aşağıda
göstәrilәn mәsәlәlәrdәn hansını hәll edir?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi :

Aşağıda göstәrilәn mәsәlәlәrdәn hansını Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә
Patent üzrә Dövlәt Komitәsi hәll edir?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi göstәrilәn
mәsәlәlәrdәn hansını hәll edir?

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsi aşağıda
göstәrilәn mәsәlәlәrdәn hansını hәll edir?

4
3

texnoloji avadanlıqların metroloji attestasiya sistemini müәyyәn edir
müxtәlif növ ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqları sistemini müәyyәn edir
normativtexniki sәnәdlәri müәyyәn edir
ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edir•
cihazların standart nümunәlәr sistemini müәyyәn edir

dövlәt sınaqlarının tәşkili vә aparılması sistemini müәyyәn edir
normativtexniki sәnәdlәrin yenilәnmәsi sistemini müәyyәn edir
nümunәlәrin standartlaşdırılması sistemini müәyyәn edir
metroloji attestasiya sistemini müәyyәn edir
fiziki kәmiyyәtlәrin vahidlәrinin ölçülәrinin dövlәt etalonlarından bütün ölçmә vasitәlәrinә ötürülmәsinin vahid
qaydasını tәyin edir

•

normativtexniki sәnәdlәri müәyyәn edir
metroloji tәminatın әsas inkişaf istiqamәtlәrini•
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqları sistemini müәyyәn edir
metroloji attestasiya sistemini müәyyәn edir
standart nümunәlәr sistemini müәyyәn edir

xalq tәsәrrüfatının bütün idarәetmә sәviyyәlәrindә metroloji tәminatın elmimetodik vә texnikiiqtisadi әsaslarını
işlәyib hazırlayır

•
standart nümunәlәrin seçilmәsi sistemini müәyyәn edir
metroloji attestasiya sisteminin tәlәblәrini müәyyәn edir
ölçmә vasitәlәrinin attestasiyasını müәyyәn edir
normativtexniki sәnәdlәri müәyyәn edir

müxtәlif növ ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqları sistemini müәyyәn edir
ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edir•
cihazların standart nümunәlәr sistemini müәyyәn edir
texnoloji avadanlıqların metroloji attestasiya sistemini müәyyәn edir
normativtexniki sәnәdlәri müәyyәn edir

normativtexniki sәnәdlәrin müәssisәlәrә çatdırılmasını müәyyәn edir
metroloji attestasiya sistemini müәyyәn edir
metroloji tәminat sahәsindә elm vә texnikanın nailiyyәtlәrindәn sәmәrәli istifadә yollarını tәyin edir•
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqları sistemini müәyyәn edir
standart nümunәlәr sistemini müәyyәn edir
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Bunlardan biri metroloji tәminatın mәsәlәlәrinin hәll olunduğu sәviyyәdir?

Metroloji tәminatın mәsәlәlәri aşağıdakı sәviyyәlәrdәn hansında hәll olunur?

Metroloji tәminatın mәsәlәlәri hansı sәviyyәdә hәll olunur?

Metroloji tәminatın mәsәlәlәri neçә sәviyyәdә hәll olunur?

Metroloji tәminatın hüquqi әsasını nә tәşkil edir?

Metroloji tәminatın tәşkilati әsasını nә tәşkil edir?

Metroloji tәminatın texniki әsasını tәşkil edir:

normativtexniki sәnәdlәri müәyyәn edir
metroloji attestasiya sistemini müәyyәn edir
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqları sistemini müәyyәn edir
metroloji tәminatın әsas inkişaf istiqamәtlәrini•
standart nümunәlәr sistemini müәyyәn edir

şirkәt
müәssisә•
firma
fabrik
tәşkilat

tәşkilat
firma
sahә•
şirkәt
fabrik

tәşkilat
firma
şirkәt
dövlәt•
fabrik

7
5
4
3•
6

metroloji proqramları
eyni tәyinatlı normativtexniki sәnәdlәri
normativtexniki sәnәdlәrin müddәaları
yoxlamanın nәticәlәri
dövlәt aktı•

ölçmәlәrin vәhdәti
ölçmәlәrin attestasiyası
ölçmәlәrin xassәlәri
dövlәt metroloji xidmәt•
ölçmәlәrin fәaliyyәti

maddәlәrin xassәlәri
kömәkçi ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәsi
fiziki sabitlәr, maddә vә materialların xassәlәri haqqında mәlumatların standart sorğu sistemi•
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Bunlardan biri metroloji tәminatın texniki әsasını tәşkil edir?

Metroloji tәminatın texniki әsasını tәşkil edir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri metroloji tәminatın texniki әsasını tәşkil edir?

Hansı metroloji tәminatın texniki әsasını tәşkil edir?

Variantlardan hansı metroloji tәminatın texniki әsasını tәşkil edir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı metroloji tәminatın texniki әsasını tәşkil edir?

Aşağıdakı variantlardan hansı metroloji tәminatın elmi әsasını tәşkil edir?

materialların tәrkibi
ölçmә vasitәlәrinә nәzarәtin tәşkili

maddәlәrin tәrkibi
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt nәzarәti
kömәkçi ölçmә vasitәlәrinin istismarı
etalonlardan bütün ölçmә vasitәlәrinә nümunәvi vә digәr yoxlama vasitәlәrinin kömәyi ilә fiziki kәmiyyәtin ölçü
vahidinin ötürülmә sistemi

•
materialların xassәlәri

maddә vә materialların tәrkib vә xassәlәrinin standart nümunәlәr sistemi•
maddә vә materialların mәxsusi xüsusiyyәtlәri
ölçmә vasitәlәrinin yoxlanılması
ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәsi
maddә vә materialların tәrkibi

ölçmә vasitәlәrinin dövlәt vә idarә yoxlanması vә metroloji attestasiyası sistemi•
maddә vә materialların emal qaydaları
ölçmәlәrin dövlәt nәzarәti
kömәkçi ölçmә vasitәlәrinin yoxlanılması
maddә vә materialların xüsusiyyәtlәri

ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqları sistemi•
kömәkçi ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәyә buraxılması
ölçmәlәrә nәzarәt
maddә vә materialların keyfiyyәt sәviyyәlәrinin müәyyәn edilmәsi
maddә vә materialların keyfiyyәti

işçi ölçmә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması, istehsalata qoyulması vә dövriyyәyә buraxılması sistemi•
maddә vә materialların tәrkibi vә xassәlәri
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt nәzarәti sisteminin normativhüquqi әsasları
kömәkçi ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәyә buraxılması qaydası
maddә vә materialların hazırlanmasının texnoloji üsulları

mәmulatların tәrkibi
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt nәzarәti
kömәkçi ölçmә vasitәlәrinin dövriyyәyә buraxılmasi
fiziki kәmiyyәt vahidlәrinin etalonlar sistemi•
mәhsulların xassәlәri

tәlәb olunan dәqiqliyә nail olma üsulları haqqında elm olan metrologiya•
fiziki
sosial
maariflәndirici
tәcrübi
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Variantlardan hansı metroloji tәminatın elmi әsasını tәşkil edir?

............. metroloji tәminatın elmi әsasını tәşkil edir.

Metroloji tәminatın elmi әsasını nә tәşkil edir?

Metroloji tәminat hansı әsaslara malikdir? 1.Texniki 2.Hüquqi 3.Elmi 4.Tәşkilati

Metroloji tәminatın malik olduğu әsaslar hansılardır? 1.Elmi 2.Texniki 3.Tәşkilati

Metroloji tәminat ............. әsasa malikdir.

Metroloji tәminat hansı әsaslara malikdir?

Metroloji tәminatın mәqsәd vә vәzifәlәri aşağıdakılardır:

ölçmә vasitәlәri•
fiziki
sosia
maariflәndirici
tәcrübi

ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin edәn metodlar•
şәhadәtnamәlәr
standartlar
qanunlar
fiziki

tәcrübi
sosial
maariflәndirici
ölçmәlәr•
fiziki

4
hamsı•
2
1
3

1
1 vә 3
hamsı•
3
2

tәcrübi
sosial
texniki•
maariflәndirici
fiziki

tәcrübi
sosial
maariflәndirici
elmi•
fiziki

әhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması üçün tәdbirlәrin sәmәrәliliyi
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Hansı metroloji tәminatın mәqsәd vә vәzifәlәrinә aiddir:

Metroloji tәminatın mәqsәd vә vәzifәlәrindәn biri:

Metroloji tәminatın mәqsәd vә vәzifәlәri aşağıdakılardır:

Metroloji tәminatın mәqsәd vә vәzifәlәrinә aiddir:

Aşağıdakılardan hansı metroloji tәminatın mәqsәd vә vәzifәlәrinә aiddir?

Metroloji tәminatın mәqsәd vә vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir:

Metroloji tәminat dedikdә nә başa düşülür?

tәdqiqat işlәrinin sәmәrәliliyinin artırılması
mәhsulun sertifikatla tәmin olunması
fiziki sabitlәrin dәqiq qiymәtlәndirilmәsinin müәyyәn edilmәsi, maddәlәrin vә materialların xassәlәrini
xarakterizә edәn qiymәtlәrin alınması

•
müxtәlif növ ehtiyatlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi

akkreditlәşdirmәnin tәşkili vә hәyata keçirilmәsi
elmi vә tәcrübi işlәrin sәmәrәlilik dәrәcәsinin artırılması
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinin tәmin olunması
seriyalı vә kütlәvi istehsal üçün nәzәrdә tutulmuş ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağının planlaşdırılması vә
aparılması qaydalarının müәyyәn edilmәsi

•
ehtiyatlardan istifadә zamanı sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi

insanların әmәk vә mәişәt şәraitinin nәzarәt vә profilaktika, әtraf mühitin mühafizәsi, tәbiәt resurslarının
qiymәtlәndirilmәsi vә onlardan rasional istifadә üçün tәdbirlәrin sәmәrәliliyi

•
tәdbirlәrin planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsi
elmi vә tәcrübi işlәrin sәmәrәlilik dәrәcәsinin artırılması
mәhsulların yüksәk keyfiyyәtinin tәmin olunması
akkreditlәşdirmәnin tәşkili vә hәyata keçirilmәsi

maddi dәyәrlәrdәn vә energetika ehtiyatlarından istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi vә onların uçotunun
düzgünlüyü

•
ehtiyatlardan istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi
elmi vә tәcrübi işlәrin sәmәrәlilik dәrәcәsinin yüksәldilmәsi
mәhsulların yüksәk keyfiyyәtinin tәmin olunması
әhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması üçün tәdbirlәrin tәşkili

elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәrinin eksperiment vә sınaqların sәmәrәliliyinin artırılması•
akkreditlәşdirmәnin tәşkili vә hәyata keçirilmәsi
elmi vә tәcrübi işlәrin sәmәrәlilik dәrәcәsinin artırılması
rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi
tәdbirlәrin görülmәsi

tәdbirlәrin sәmәrәliliyi
elmi vә tәcrübi işlәrin sәmәrәlilik dәrәcәsinin artırılması
detalların, düyümlәrin vә aqreqatların qarşılıqlı әvәz olunmasının tәmin edilmәsi•
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinin tәmin olunması
akkreditlәşdirmәnin tәşkili vә hәyata keçirilmәsi

nümunәlәrin müәyyәn edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
texnoloji qurğuların layihәlәrinin işlәnib hazırlanılması
texniki qurğuların müәyyәn edilmәsi
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinin vә istehsalın avtomatlaşdırma sәviyyәsinin, onun idarә olunmasının
sәmәrәliliyinin tәmin olunması

•
detalların texnoloji quruluşunun standartlara uyğunluğunu

•
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Metroloji tәminat dedikdә nә başa düşülür?

Aşağıdakı variantlardan hansı metroloji tәminat anlayışının mahiyyәtini düzgün әks etdirir?

Metroloji tәminat anlayışı nәyi ifadә edir?

Metroloji tәminat dedikdә nә başa düşülür?

Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunması prosesinә yönәldilәn tәdbirlәr kompleksi necә adlanır?

İstehsalatın hazırlanması hansı proseslәrdәn ibarәt deyildir? 1.Tәşkilatiiqtisadi hazırlıqdan 2.Texnoloji
hazırlıqdan 3. Vәsait hazırlığından

İstehsalatın hazırlanması hansı proseslәrdәn ibarәt deyildir? 1.Xammal vә resurs baxımından hazırlıqdan
2.Madditexniki tәchizatdan 3. Personalın attestasiyası 4. Konstruktor hazırlığından

normaların tәtbiqi•
ölçü cihazlarının müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrin müәyyәn edilmәsi
qurğuların müәyyәn edilmәsi
nümunәlәrin müәyyәn edilmәsi

qaydaların tәtbiqi•
ölçü cihazlarının müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin müәyyәn edilmәsi
texniki qurğuların müәyyәn edilmәsi
nümunәlәrin müәyyәn edilmәsi

ölçmә vasitәlәrinin müәyyәn edilmәsi
elmi vә texniki vasitәlәrin,qayda vә normaların müәyyәn edilmәsi vә tәtbiqi•
nümunәlәrin müәyyәn edilmәsi
ölçü cihazlarının müәyyәn edilmәsi
texnoloji avadanlıqların müәyyәn edilmәsi

texniki qurğuların müәyyәn edilmәsi
ölçü cihazlarının müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin müәyyәn edilmәsi
texniki әsasların tәtbiqi•
nümunәlәrin müәyyәn edilmәsi

nümunәlәrin müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin müәyyәn edilmәsi
texniki qurğuların müәyyәn edilmәsi
ölçmәlәrin vәhdәtini vә tәlәb olunan dәqiqliyi әldә etmәk üçün lazım olan elmi әsasların tәtbiqi•
ölçü cihazlarının müәyyәn edilmәsi

metroloji fәaliyyәt
metroloji attestasiya
metroloji xidmәt
metroloji tәminatı•
metroloji yoxlama

1vә 2
1 vә 3
1,2vә3
yalnız 3•
3 vә2

hamısı
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Aşağıda verilmiş proseslәrdәn hansı istehsalatın hazırlanmasına aid deyil?

İstehsalatın hazırlanması hansı proseslәrdәn ibarәt deyildir?

Sәnaye mәhsulları istehsalı prosesinin mәrhәlәlәrini seçin: 1. Marketinq fәaliyyәti 2. İstehsalatın
hazırlanması 3. Yeni mәmulatların istehsal olunması

İstehsalın planlaşdırılması ilә әlaqәdardır:

İstehsalın tәşkili ilә bağlıdır:

Sәnaye mәhsulları istehsalı prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәt ola bilmәz? 1. 3 4. 7 2. 2 5. 8 3. 1

Müәssisәlәrdә istehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatının ölçmә vәziyyәtinin tәhlili nәticәsindә
plan işlәnib hazırlanır.Bu plana aşağıdakılardan hansı daxildir?

yalnız4
heç biri
1 vә 3•
yalnız 1

işçi personal baxımından hazırlıqdan•
konstruktor tәchizatdan
madditexniki tәchizatdan
tәşkilatiiqtisadi tәchizatdan
texnoloji tәchizatdan

madditexniki tәchizatdan
tәşkilatiiqtisadi tәchizatdan
texnoloji prosesdәn
konstruktordan
avadanlıqlarla tәchizat baxımından hazırlıq•

heç biri
2 vә 3•
yalnız1
hamsı
yalnız 2

konstruktor tәchizatı
istehsalın texnoloji tәchizat
tәşkilatiiqtisadi vә maliyyә hazırlığı•
iqtisadi tәchizat
madditexniki tәchizat

idarә tәminatı
madditexniki tәminatı
istehsalatın texnoloji tәminatı
tәşkilatiiqtisadi vә maliyyә hazırlığının tәşkili•
konstruktor tәminatı

1,3,4,5•
hamısı
yalnız 5
yalnız
yalnız 2

ölçmә vasitәlәrinin tәyinatı üzrә işә hazırlanması
müәssisәdә metroloji xidmәtin madditexniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi üzrә tәdbirlәr•
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Müәssisәlәrdә ölçmә vәziyyәtinin tәhlili nәticәsindә işlәnib hazırlanan istehsalatın hazırlanmasının
metroloji tәminatının planına nәlәr daxildir?

Müәssisәlәrdә istehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatının ölçmә vәziyyәtinin tәhlili nәticәsindә
plan işlәnib hazırlanır.Bu plana nәlәr daxildir?

Müәssisә daxilindә istehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatı aşağıdakılardan ibarәtdir:

Müәssisә daxilindә istehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatı aşağıdakılardan ibarәtdir:

İstehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatı müәssisә daxilindә hansını әhatә edir:

İstehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatı müәssisә daxilindә aşağıdakılardan hansını әhatә edir?

İstehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatı müәssisә daxilindә aşağıdakılardan birini әhatә edir:

ölçmәlәrin nәticәlәrinin etibarlılıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
metroloji xidmәtlәrinin fәaliyyәtinin hesabatlarının tәhlili
müvafiq xidmәt üçün hazırlanması vә prosesә nәzarәtin tәşkili

ölçmәlәrin keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәdә istehsalatın yüksәk mәhsuldarlığa malik olan ölçmә vasitәlәri ilә tәmin olunması•
müxtәlif ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanması
lazımi müәssisәnin hәr hansı bir xidmәt üçün hazırlanması
metroloji xidmәtlәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

ölçmәlәrin keyfiyyәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
müәssisәdә ölçmәlәrin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi•
lazımi ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanması prosedurlarının növbәli tәtbiqi
ölçmәlәrin nümunәvi xidmәt üçün hazırlanması
metroloji xidmәtlәrinin fәaliyyәtininin dәyәrlәndirilmәsi

ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanmasının әsaslarının öyrәnilmәsi
lazımi ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsi üzrә tövsiyәlәrin hazırlanması
ümumilikdә prosesin nümunәvi ölçmә vasitәlәri ilә tәmin olunması
müәssisәnin müvafiq xidmәt vә istehsalat bölmәlәrinin işçilәrinin nәzarәtölçmә әmәliyyatlarını aparmaq üçün
hazırlanması

•
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsindә müxtәlif elmi nәzәriyyәlәrin tәtbiqi

müәssisәdә ölçmәlәrin normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilmiş şәraitdә yerinә yetirilmәsinә nәzarәt•
ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanması
nümunәvi ölçmә vasitәlәri ilә tәmin olunması
işçi ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsi üzrә tövsiyәlәrin hazırlanması
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt

ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinә müfәttiş nәzarәti
ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanması mәrhәlәlәrinin tәdqiqi
normalaşdırılmış dәqiqliklә ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün ölçmә vasitәlәrinin işә hazırlanması•
nümunәvi ölçmә vasitәlәri ilә tәmin olunmuş informasiyaların tәtbiqi
ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsi üzrә tövsiyәlәr

ölçmә vasitәlәrinin sınaqlarının tәşkili
işçi ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsi
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinin әsas müddәalarının müqayisәli tәhlili
istehsalatın standart ölçmә vasitәlәri, zәruri hallarda isә konkret texnoloji proseslәrin ölçülmәsi üçün
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin hazırlanması

•
nümunәvi ölçmә vasitәlәrindәn istifadә qaydalarının tәdqiqi

ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinә köklü nәzarәtin tәşkili
ölçmә vasitәlәrinin vә metodlarının seçilmәsi üzrә tövsiyәlәrin hazırlanması•
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İstehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatı müәssisә daxilindә hansından ibarәtdir:

İstehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatı müәssisә daxilindә Aşağıdakılardanbirini әhatә edir:

İstehsalatın hazırlanmasının metroloji tәminatına müәssisә daxilindә aşağıdakılardan biri aiddir:

İstehsalın tәşkili vә planlaşdırılması ilә әlaqәdar olan hazırlıq necә adlanır?

Texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanmasından ibarәt olan hazırlıq necә adlanır?

Konstruktor hazırlığına daxildir:

Konstruktor hazırlığı nәdәn ibarәtdir?

•
ölçmә vasitәlәrinin xüsusi xarakteristikalarının tәhlili
nümunәvi ölçmә vasitәlәri vә onlardan istifadәnin әsasları
işçi ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsi üzrә tövsiyәlәrin dәyәrlәndirilmәsi

ölçmә vasitәlәrinin dәqiqlik göstәricilәrinin tәyini
texnoloji proseslәrin әn müasir ölçmә metodikaları ilә hazırlanması•
ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsi üzrә tövsiyәlәrin hazırlanması vә tәdqiqi
nümunәvi ölçmә vasitәlәri ilә iş
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi vә nәticәlәrin müqayisәli tәhlili

ölçülәn parametrlәrin vә ölçmәnin dәqiqlik normalarının optimal nomenklaturasının hazırlanması•
ölçmә vasitәlәrinin iş prosesinә baxılması
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinә nәzarәtin güclәndirilmәsi
nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin işә salınması
işçi ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsi üzrә tövsiyәlәrin baxılması

müәssisәdә tәtbiq olunan ölçmә vasitәlәrinin rasional nomenklaturasının hazırlanması•
nümunәvi ölçmә vasitәlәri ilә tәmin olunması
işçi ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsi üzrә tövsiyәlәr
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
ölçmә vasitәlәrinin işә salınması

texnoloji tәchizat
madditexniki tәchizat
metroloji tәminat
tәşkilatiiqtisadi vә maliyyә hazırlığı•
konstruktor

madditexniki tәchizat
konstruktor tәchizat
texnoloji hazırlıq•
texniki tapşırıq
maliyyә vә metroloji tәminat

yeni mәmulatın işlәnmәsindәn vә sınaqdan keçmәsi•
yoxlamadan
nәzarәtdәn
sınaqlardan
layihәlәndirmәdәn

sifarişin qәbulundan
ilkin emaldan
layihәlәndirmәdәn
attestasiyadan keçmәsindәn
yeni tәcrübi nümunәnin istehsalı•



148

149

150

151

152

153

154

155

Konstruktor hazırlığına aiddir:

Hansı madditexniki tәchizata aiddir?

Madditexniki tәchizata aid edilә bilәr:

Bunlardan biri madditexniki tәchizata aid edilir:

Biri madditexniki tәchizata aid edilir:

İstehsalatın hazırlanmasına aid olan prosesi seçin:

İstehsalatın hazırlanması hansı proseslәrdәn ibarәtdir? 1.Avadanlıqlarla tәchizat baxımından 2.İşçi
personal baxımından 3.Tәşkilatiiqtisadi hazırlıqdan

Bu proseslәrdәn biri istehsalatın hazırlanmasına aid edilir:

yoxlama
yeni mәmulatın işlәnmәsi•
konstruksiyanin işlәnmәsi
ilkin baxışdan keçmәsi
nәzarәt

komplektlәşdirici mәmulatların әldә edilmәsi•
mәhsulun istehsalata qoyulmasından vә hazır mәhslunun qablaşdırılmasının yoxlanılmasından
avadanlıqların qiymәtlәndirilmәsindәn
maddi resursların yoxlanılmasından
istehsalın tәşkili vә prosesә nәzarәtin qiymәtlәndirilmәsindәn

mәhsulun istehsalata qoyulmasından vә istehsalat prosesinә nәzarәtin qiymәtlәndirilmәsindәn
avadanlıqların keyfiyyәtinin yoxlanılmasından
detalların әldә edilmәsi•
texniki vә informasiya resurslarının qiymәtlәndirilmәsindәn
istehsalın tәşkilinin yoxlanılmasından

materialların әldә edilmәsi•
xammalın istehsalat prosesinin qiymәtlәndirilmәsindәn
istehsalın tәşkilindәn vә mәhsulların keyfiyyәtinin yoxlanılmasından
maddi resursların qiymәtlәndirilmәsindәn
lazımi avadalıqların yoxlanılmasından

istehsalın tәşkilindәn vә mәhsulların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindәn
sifarişlәrin әldә edilmәsi•
istehsalın qiymәtlәndirilmәsindәn
maddi resursların yoxlanılmasından
avadanlıqların yoxlanılmasından

avadanlıqların texnoloji vәziyyәtinә nәzarәti
işçi personalın attestasiyası
xammalın tәminatına nәzarәtin tәşkili
tәlәb olunan vәsaitlәrin tәşkili
maliyyә vә metroloji hazırlıqdan•

1 vә 2
2 vә 3
1 vә 3
yalnız 3•
1,2 vә 3
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Aşağıdakılardan hansı istehsalatın hazırlanması proseslәrindәn biridir?

Hansı proses istehsalatın hazırlanmasına aiddir?

Sәnaye mәhsulları istehsalı prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt nәzarәti hansı formada ola bilmәz?

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt nәzarәti kimlәr tәrәfindәn hәyata keçirilmir? 1.Dövlәttikintikom
2.Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları 3.Azәrdövlәtstandart 4.Metroloji xidmәtin baza tәşkilatı

Dövlәt nәzarәtinin aparılma mәqsәdinә aid deyil?

Dövlәt nәzarәti bu mәqsәdlә aparılmır?

işçi personalın tәşkilindәn
vәsaitin tәşkilindәn
xammal vә resurslara nәzarәtdәn
texnoloji onstruksiyanın hazırlanması•
avadanlıqların texniki diaqnostikasından

konstruktor hazırlığı•
avadanlıqlarla tәchizatın tәşkilindәn
avadanlıqların texniki diaqnostikasından
xammal vә resurslardan
işçi personalından

madditexniki tәchizatın hazirlanması•
xammal vә resursların tәşkilindәn
avadanlıqların әldә edilmәsindәn
işçi personal baxımından
avadanlıqlarla tәchizat baxımından

4
6
5
2•
3

ölçmә vasitәlәrinin dövlәt qәbul sınaqları
ölçü cihazlarının alınması•
tәkrar sınaqlar
dövri sınaqlar
nәzarәt sınaqları

hamısı
heçbiri
2 vә 3•
yalnız 4
yalnız 3

mәhsula olan tәlәbatı artırması•
dövlәtintizamının yüksәltmәk
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk
xammal ehtiyatlarının düzgün uçotunun aparmaq
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәltmәk

mәhsulun texniki sәviyyәsini yüksәltmәk
innovasiyaların tәtbiqi•
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Dövlәt nәzarәti hansı mәqsәd ilә aparılmır?

Dövlәt vә idarә nәzarәti bu mәrhәlәlәrdә aparılmır: 1.Satış 2.Quraşdırılma 3.Layihәlәndirmә

Dövlәt vә idarә nәzarәti hansı mәrhәlәlәrdә aparılmır? 1.İstifadә 2.Utilizasiya 3.Daşınma

Dövlәt vә idarә nәzarәti aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn hansında aparılmır? 1.Layihәlәndirmә 2.Hazırlıq
3.Qablaşdırma

Dövlәt vә idarә nәzarәti hansı mәrhәlәlәrdә aparılmır? 1.Mәhsulun işlәnib hazırlanması 2.İstehsal
3.İstismar

İdarә nәzarәtinin nәticәlәri üzrә nә tәrtib olunur?

İdarә nәzarәtindә bunlardan biri yoxlanılır.Düzgün cavabı seçin:

ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk
elmitexniki tәrәqqini tәtbiq etmәk
әmәk mәhsuldarlığının artırılmaq

mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk
ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk
elmitexniki tәrәqqinin yüksәltmәk
әmәk mәhsuldarlığının artırmaq
yeni texnikaların tәtbiqi•

1
hamısı•
1 vә 2
3
2

1
hamısı•
3
1 vә 2
2 vә 3

yalnız 2
heçbiri
hamsı
yalnız 3
2 vә 3•

heçbiri
2 vә 3•
yalnız 2
yalnız 3
hamısı

hesabatlar
akt•
protokollar
anketlәr
şәhadәtnamәlәr

sınaq avadanlıqlarının attestasiyasında iştirak etmәsinә nәzarәti•
ölçmә vasitәlәrinin quraşdırılması
müәssisәnin texniki – iqtisadi vәziyyәti



170

171

172

173

174

175

176

Bunlardan hansı idarә nәzarәtindә yoxlanılır?

İdarә nәzarәtindә nәlәr yoxlanılır?

İdarә nәzarәtindә verilәnlәrdәn biri yoxlanılır:

İdarә nәzarәtindә aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?

İdarә nәzarәtindә nә yoxlanılır?

İdarә nәzarәtindә aşağıdakılardan hansı yoxlanılır?

İdarә nәzarәtindә yoxlanılır:

istehsalata dair sәnәdlәrin ekspertizası vә nәticәlәrin tәhlili
müәssisәdә yoxlama aparan şәxslәrin sttestasiyası

istehsalatın metroloji hazırlanması, konstruktiv vә texnoloji sәnәdlәrin metroloji ekspertizasınin nәzarәti•
yoxlama aparan şәxslәrin sәlahiyyәtlәri
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi
müәssisәnin texniki cәhәtdәn tәchizatının ümumi vәziyyәti
istehsalata dair sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının tәşkili qaydaları

lokal yoxlama sxeminin vәziyyәtinә nәzarәti•
istehsalata dair sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının hesabatları
yoxlama aparan şәxslәrә verilmiş sәlahiyyәtlәr
müәssisәnin iqtisadi vәziyyәti vә sәnәdlәri
ölçmә vasitәlәrinin sazlığı

ölçmә vasitәlәrinin istismar qaydalarına
ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikalarına riaәt edilmәsinә nәzarәti•
yoxlama aparan şәxslәrә bәzi sәlahiyyәtlәrin verilmәsinә
istehsalata dair sәnәdlәrin metroloji kriteriyalarına
müәssisәnin işlәk vәziyyәtdә olan sxeminә

yoxlama aparan şәxslәrin onlara yoxlama hüququ verәn qeydiyyat vәsiqәlәrinin yoxlanması•
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtliliyi
müәssisәnin yoxlama sxeminin fәaliyyәtinin dәyәrlәndirilmәsi
istehsalata dair sәnәdlәrin ekspertizasının tәşkili
ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqinә riayәt edilmәsinә nәzarәtin tәşkili

müәssisәnin yoxlaması zamanı tәrtib olunan aktlar
ölçmә vasitәlәrinin istismar qaydalarına riayәt edilmәsi
yoxlama aparan şәxslәrә sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
metroloji xidmәtin strukturunun, tәrkibinin,işçilәrin sayının vә peşә hazırlığının qarşıya qoyulmuş mәsәlәlәrә
uyğunluğunun yoxlanması

•
istehsalata dair sәnәdlәrin uyğunluğunun tehlili

müәssisәnin yoxlama sxeminin vәziyyәtinin hesabatları
idarә metroloji xidmәtin öz funksiyalarını yerinә yetirmәsinin yoxlanması•
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtliliyi
istehsalata dair sәnәdlәrin metroloji attestasiyası
ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqinә riayәt edilmәsi

müәssisәnin yoxlama sxemi
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
metroloji xidmәtin funksiyalarının müәssisәnin metroloji tәminatı mәsәlәlәrinә uyğunluğunun yoxlanması•
istehsalata dair sәnәdlәrin metroloji cәhәtdәn uygunlugu
ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqi qaydalarına riayәt edilmәsi
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İdarә nәzarәtindә nәlәr yoxlanılır?

İdarә metroloji nәzarәti neçә ildәn bir aparılır?

Müәssisәdә idarә nәzarәti aparılır:

Müәssisәdә idarә nәzarәtinin aparılma qaydası aşağıdakılardan hansıdır?

Müәssisәdә idarә nәzarәtinin aparılma qaydası hansıdır?

Müәssisәdә idarә nәzarәti necә aparılır?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı hansı işlәri yerinә yetirir?

Aşağıdakılardan hansını nazirliyin metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı yerinә yetirir?

metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtliliyi
müәssisәlәrin metroloji xidmәtinin yaradılması haqqında әmrin vә bu xidmәtin әsasnamәsinin olmasının
yoxlanması

•
müәssisәnin yoxlama sxeminin vәziyyәti
ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqinә riaәt edilmәsi
istehsalata dair sәnәdlәrin metroloji ekspertizası

7
10
5•
6
8

şәrtlәr
plansız formalar
ümumi yoxlamalar
fәrdi yoxlamalar
mәqsәdyönlü şәkildә•

fәrdi yoxlama
ümumi yoxlama
müәyyәn metrodda
kompleks yoxlama tәrkibi•
şәrti formada

ümumi yoxlama
plan yoxlama
plandankәnar şәkildә•
dövriyoxlama
fәrdi yoxlama

planlı şәkildә•
mәqsәdyönlәr
şәrtlәr
ümumi yoxlamalar
fәrdi planlar

müәssisәlәrdә metroloji tәminatın vәziyyәtinin qәnaәtbәxşliyini yoxlayır
metroloji nәzarәt mәsәlәlәri üzrә metodiki rәhbәrliyi hәyata keçirir
müәssisә tәrәfindәn attestasiya oluna bilmәyәn ölçmә vasitәlәrinin idarә yoxlamasını aparmaq•
ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasına nәzarәti
ölçmә vasitәlәrinә dair sәnәdlәrin tәlәblәrinin gözlәnilmәsinә nәzarәti

idarә metroloji nәzarәt mәsәlәlәri üzrә müәssisәlәrin metroloji xidmәtlәrinә metodiki rәhbәrliyi hәyata kecirmәsi
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Bu işlәrdәn hansını nazirliyin metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı yerinә yetirir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı verilәn işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baza tәşkilatı hansı işlәri yerinә yetirir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatının funksiyaları hansılardır?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinә yetirir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı verilәn funksiyalardan hansını yerinә yetirir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı bu funksiyalardan hansını yerinә yetirir?

müәssisәlәrin metroloji xidmәtlәrinin fәaliyyәtini yoxlaması
yalnız ölçmә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanmasına nәzarәti
müәssisә tәrәfindәn attestasiya oluna bilmәyәn ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını aparmaq•
müәssisә tәrәfindәn attestasiya oluna bilmәyәn ölçmә vasitәlәrinin idarә yoxlaması

müәssisәlәrdә metroloji tәminatın vәziyyәtinin necә olduğunu tәyin etmәk
ölçmә vasitәlәrinin metroloji yoxlamadan keçmәsini tәşil etmәk
ölçmә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanmasına, istehsalına, tәtbiqinә, tәmirinә, hәmçinin metroloji qayda, tәlәb vә
normaların müәssisәlәrdә gözlәnilmәsinә nәzarәt edir

•
metroloji nәzarәt mәsәlәlәri üzrә ümumi rәhbәrliyi hәyata keçirmәk
ölçmә vasitәlәrinә dair sәnәdlәrin tәlәblәrini hәyata keçirmәk

müәssisәlәrin metroloji xidmәtlәrinin fәaliyyәtinin effektivliyini yoxlayır•
metroloji nәzarәt mәsәlәlәri üzrә metodiki rәhbәrliyi tәmin edilmәk
ölçmә vasitәlәrinә dair sәnәdlәrә nәzarәt etmәk
müәssisәlәrdә metroloji tәminatın vәziyyәtini yoxlamaq
ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını vә uçotunu aparmaq

metroloji nәzarәt mәsәlәlәri üzrә metodiki rәhbәrliyi yoxlayır
ölçmә vasitәlәrinә dair sәnәdlәrin tәlәblәrinin gözlәnilmәsinә nәzarәti
ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını aparır
müәssisәlәrdә metroloji tәminatın vәziyyәtinin qәnaәtbәxşliyini yoxlanışı
idarә metroloji nәzarәt mәsәlәlәri üzrә müәssisәlәrin metroloji xidmәtlәrinә metodiki rәhbәrliyi hәyata keçirdir•

Azәrdövlәtstandart tәrәfindәn müәssisәlәrdә dövlәt metroloji nәzarәti zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan
qaldırılmasına nәzarәt edir

•
ölçmә vasitәlәrinin etalon nümunәlәrlә müqayisәli dәyәrlәndirilmәsi
metroloji cәhәtdәn tәminatın tәşkili
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yoxlanması
müәssisәlәrdә metroloji tәminatın yekun vәziyyәtinin yoxlanması

ölçmә vasitәlәrinә qulluğun metodlarının araşdırılması
metroloji xidmәt orqanları vә onların fәaliyyәtinin yoxlanması
baza tәşkilatları tәrәfindәn yoxlanıla bilmәyәn ölçmә vasitәlәrinin idarә metroloji attestasiyasını aparır•
müәssisәlәrdә proseslәrә nәzarәtin tәşkili
metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanmasına dair sәnәdlәrin tәrtibi

ölçmә vasitәlәrinә baxışın keçirilmәsinin sәmәrәliliyinin araşdırılması
metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması üsullarının tәtbiqi
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәlәrdә istehsal eolunan mәhsulların keyfiyyәtinin yoxlanması
baza tәşkilatları tәrәfindәn yoxlanıla bilmәyәn ölçmә vasitәlәrinin idarә yoxlamasına nәzarәt edir•

ölçmә vasitәlәrinә tәyinatı üzrә yoxlamanın tәşkili
metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin yoxlanması
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Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı hansı funksiyaları yerinә yetirir?

Nazirliyin baş metroloq xidmәti hansı hәyata keçirir?

Nazirliyin baş metroloq xidmәti bu işlәrdәn birini yerinә yetirir:

Nazirliyin baş metroloq xidmәti bu işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Nazirliyin baş metroloq xidmәti bu işlәrin hansını yerinә yetirir?

Nazirliyin baş metroloq xidmәti hansı işlәri yerinә yetirir?

İdarә metroloji nәzarәtinin aparılmasına hansı aid edilә bilәr?

müәssisәlәrdә metroloji tәminatın daimi inkişafına
ölçmә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanmasına, istehsalına, vәziyyәtinә, tәtbiqinә vә tәmirinә, hәmçinin nazirliyin
müәssisәlәrindә metroloji qaydaların, tәlәblәrin vә normaların vaztında tәtbiq edilmәsinә nazirlik nәzarәt edir

•

istehsalat sahәlәrindә metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması
idarә metroloji xidmәt mәsәlәlәri üzrә nazirliyin metroloji xidmәtinin baza tәşkilatlarına metodik rәhbәrlik edir vә
onların fәaliyyәtini yoxlayır

•
ölçmә vasitәlәrinә baxışın keçirilmәsi vә aktların tәrtibi
metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinә daimi nәzarәtin tәşkili

nazirlik metroloji xidmәtin baş vә baza tәşkilatlarının, hәmçinin müәssisәnin metroloji xidmәt bölmәsinin işinә
nәzarәt edir

•
müxtәlif xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin yoxlanması
mәqsәd vә vәzifәlәrinin tәyin olunması
texnoloji vasitәlәrә baxışın keçirilmәsi
müәssisә daxilindә fәaliyyәt göstәrәn metroloji tәminat xidmәtinin vәziyyәtinin yoxlanması

müәssisәlәrdә metroloji tәminatın tәtbiqinin әsaslarının müәyyәn olunması
nazirlik istehsal olunmuş ölçmә vasitәlәrinin müәssisә tәrәfindәn vaxtında dövlәt sınaqlarına vә dövlәt
yoxlamalarına tәqdim edilmәsinә nәzarәt edir

•
ölçmә vasitәlәrinin attestasiyasının tәşkil edilmәsi
metroloji tәminatın vәziyyәtinin dәyәrlәndirilmәsi haqda hesabatların tәrtib edilmәsi
metroloji xidmәtin keyfiyyәtinin yoxlanması

ölçmә vasitәlәrinә baxış keçirir vә qeydlәr aparılması
nazirlik sistemindә ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasına vә idarә yoxlamalarına qoyulmuş tәlәblәrә riaәt
olunmasını yoxlayır

•
istәnilәn yerdә metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin tәşkilinә nәzarәti tәşkil edilmәsi
metroloji tәminatın vәziyyәtini dәyәrlәndirәn aktlar tәrtib edilmәsi

metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin sәmәrәlilik dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi
ölçmә vasitәlәrinә baxışın keçirilmәsi
nazirliyin Azәrdövlәtstandart tәrәfindәn ölçmә vasitәlәrinin istehsalına, tәmirinә vә yoxlanmasına icazә verilmiş
müәssisәlәrinin uçotunu aparır

•
müәssisәlәrdә metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması
texniki tәchizatın vәziyyәtinin yoxlanması

nazirlik sistemindә ölçmә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması, istehsalı, vәziyyәti, tәtbiqi vә tәmirә nәzarәti hәyata
keçirir,metroloji qaydaların, tәlәblәrin vә normaların vaxtında tәtbiqinә vә onlara riaәt edilmәsinә nәzarәt edir

•
ölçmә vasitәlәrinә baxışın keçirilmәsi
metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin yoxlanması
müәssisәlәrdә metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması

müәssisәlәrdә metroloji xidmәt bölmәlәrinin fәaliyyәtinin yoxlanmasıdır•
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İdarә metroloji nәzarәti aşağıdakılardan hansı formada aparılır?

İdarә metroloji nәzarәtinin tәşkil forması hansıdır?

İdarә metroloji nәzarәtinin aparılma qaydası hansıdır?

Dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlaması hansı hüquqlarına aiddir:

Bunlardam hansı dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlamasının hüquqlarına aiddir?

Dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlaması bu hüquqlardan hansına malikdir?

Dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlamasının hüququdur:

•
metroloji ölçmә vasitәlәrinә baxışın keçirilmәsi vә aktların tәrtib edilmәsi
metroloji tәminat vә müәssisәdә onun vәziyyәtinin yoxlanması
metrologiyanın müddәalarının tәtbiq sәviyyәsinin yoxlanması
metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması

metroloji tәminatın vәziyyәtinin yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi
ölçmә metroloji xidmәtlәrin baş vә baza tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yoxlanmasıdır•
metroloji tәminatın vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin yoxlanması vә nәticәlәrin tәhlil edilmәsi
metroloji ölçmә vasitәlәrinә baxışın tәşkili vә hesabatların hazırlanması

metroloji xidmәt orqanları vә onların fәaliyyәtinin yoxlanması
ölçmә vasitәlәrinin vәziyyәtinin, müәssisәlәrdә metroloji qaydaların, tәlәb vә normaların tәtbiqinin vә
gözlәnilmәsinin yoxlanmasıdır

•
metroloji ölçmә vasitәlәrinin attestasiyası
metroloji tәminatın sәviyyәsinin yoxlanması
metroloji tәminatın vәziyyәtinә daimi nәzarәtin tәşkil edilmәsi

metroloji ölçmә vasitәlәrinә dövri surәtdә artırılması
metroloji xidmәt orqanlarının fәaliyyәtinin sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
metroloji tәminata nәzarәtin tәşkil edilmәsi
metroloji tәminatın vәziyyәtinin dәyәrlәndirilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasıdır•

cәrimәlәrin miqdarının dәyişdilirmәsi
ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasının vә tәmirinin aparılmasına sәlahiyyәt verәn dövlәt qeydiyyat vәsiqәsini lәğv
etmәk

•
mәhsulun qüsurlarının onun keyfiyyәt göstәricilәrinә tәsirinin araşdırılması
cәzaların tәtbiqi ilә bağlı müvafiq instansiyalara tәkliflәr vermәsi
müәssisәlәrә ölçmә vasitәlәrinin çatdırılması vә quraşdırılması qaydalarına tәlәblәri müәyyәnlәşdırılmәsi

cәzaların tәtbiqi ilә bağlı müvafiq instansiyalara tәkliflәr vermәk
müәssisәlәrә ölçmә vasitәlәrinin hazırlanmasını, yoxlanılmasını, attestasiyasını vә tәmirini aparmağı dövlәtin
qadağan etmәsi

•
müәssisәlәrә ölçmә vasitәlәrinә aid utilizasiya işlәrini aparmağı qadağan etmәk
müәssisә vә tәşilatlara cәrimәlәr tәtbiq etmәk
mәhsulun lazımi qaydada qәbulunu tәşkil etmәk

müәssisәlәrә ölçmә vasitәlәrinә qulluq edilmәsindә kömәklik etmәk
mәhsulun dövlәt qәbulu üçün xüsusi rejimin tәyin edilmәsi•
sanksiyaları tәtbiq etmәk
cәrimәlәrin tәtbiqinin tәşkil etmәk
mәhsulun qәbulunun әsas qaydalara uyğun aparılmasını tәmin etmәk

iqtisadi sanksiyaların tәtbiq edilmәsinә dövlәt hüququ•
mәhsulun vә sınaq metodlarının yoxlanılmasını tәşkil etmәk
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Dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlaması hansı hüquqlara malikdir?

Dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlamasının hüquqlarından biridir?

Dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlaması hansı hüquqlara malikdir?

Dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlaması hüquqlarından biridir:

Dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlamasının hüquqlarından biri hansıdır?

Dövlәt nәzarәti vә dövlәt yoxlaması hansı hüquqlara malikdir?

Azәrdövlәtstandartın strukturuna daxil olan standartlaşdırma vә metrologiya mәrkәzlәri, hәmçinin
standartlara vә ölçü texnikasına dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn laboratoriyalar bu fәaliyyәtlәrdәn hansını
yerinә yetirir?

müxtәlif tәyinatlı istehsalat müәssisәlәrdә ölçmә vasitәlәrinә aid işlәrin aparılmasını qadağan etmәk
müxtәlif hәcmdә cәrimәlәr tәtbiq etmәk
cәzaların tәtbiqi ilә bağlı müvafiq instansiyalara tәkliflәr etmәk

cәza tәdbirlәrin tәtbiqi ilә bağlı müvafiq tәkliflәr vermәk
nazirliklәrlә, idarә vә müәssisәlәrә aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması vә günahkar şәxslәrin
cәzalandırılması haqqında tәkliflәr vermәsi

•
müәssisәlәrә ölçmә vasitәlәrinә aid işlәri aparmağa lisenziya vermәk
mәhsulun qaydalar çәrçivәsindә qәbulunu tәşkil etmәk
cәrimәlәr tәtbiq etmәk

müvafiq standartların, texniki şәrtlәrin tәlәblәri vә metroloji qaydalar pozulduqda ölçmә vasitәlәrinin
buraxılışını,realizә olunmasını, daşınmasını,saxlanmasını vә istifadә olunmasının qadağan edilmәsi

•
cәzaların lәğvi vә ya artırılması ilә bağlı tәkliflәr vermәk
cәrimәlәrin vә ya cәza tәdbirlәrinin tәtbiq etmәk
mәhsulun qәbulunun vә uçotunun tәşkil etmәk
müәssisәlәrdә ölçmә vasitәlәrinә tәlәblәrin müәyyәn etmәk

cәzaların tәtbiqi vә ya lәğvi ilә bağlı müvafiq tәkliflәr vermәk
cәrimәlәrin ödәnilmәsinin tәşkil etmәk
mәhsulun utilizasiyasının tәşkil etmәk
müәssisәlәrә ölçmә işlәrinin aparılmasının qadağan etmәk
dövlәt sınağından, metroloji attestasiyadan keçmәmiş vә yoxlanılmamış ölçmә vasitәlәrinin tәdavülә buraxılışını
gecikdirmәsi vә onların tәtbiqinin dayandırılması

•

müәssisәlәrdә ölçmә vasitәlәrinә aid işlәrin tәşkilini lәğv etmәk
dövlәt sınaqların aparılması üçün mәmulatların nümunәlәrini müәssisәlәrdәn alınması•
cәzaların tәtbiqi ilә bağlı müvafiq tәkliflәr vermәk
mәhsulun qәbuluna tәlәblәrin müәyyәn etmәk
cәrimәlәrin miqdrının tәmin etmәk

cәrimәlәr tәtbiq etmәk
cәzaların tәtbiqi ilә bağlı müvafiq instansiyalara tәkliflәrә baxılmasının tәşkil etmәk
dövlәt nәzarәtinin aparılmasına vә aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılmasına müәssisәlәrin
mütәxәssislәrini cәlb etmәk, hәmçinin bu mәqsәdlәr üçün müәssisәlәrin texniki vasitәlәrindәn istifadә edilmәsi

•
müәssisәlәrә ölçmә vasitәlәrinә aid işlәri aparmağı qadağan etmәk
mәhsulun qәbulunu tәşkil etmәk

mәhsulun qәbulunu tәşkil etmәk
cәzaların tәtbiqi ilә bağlı müvafiq instansiyalara tәkliflәr vermәk
müәssisәlәrdәn nәzarәt olunan mәmulatlar üzrә lazımi mәlumatların alınması hüququ•
cәrimәlәr tәtbiq etmәk
müәssisәlәrә ölçmә vasitәlәrinә aid işlәri aparmağı qadağan etmәk

•
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Azәrdövlәtstandartın strukturuna daxil olan standartlaşdırma vә metrologiya mәrkәzlәri, hәmçinin
standartlara vә ölçü texnikasına dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn laboratoriyalar hansı fәaliyyәti yerinә
yetirir?

Azәrdövlәtstandartın strukturuna daxil olan standartlaşdırma vә metrologiya mәrkәzlәri, hәmçinin
standartlara vә ölçü texnikasına dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn laboratoriyalar aşağıdakılardan hansını
yerinә yetirir?

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt nәzarәti bu formalardan birindә ola bilәr:

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt nәzarәti hansı formada ola bilәr?

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt nәzarәti bunlardan biri formada ola bilәr:

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt nәzarәti aşağıdakı formalardan hansında ola bilәr?

tәhkim olunmuş әrazidә yerlәşәn müәssisәlәr tәrәfindәn buraxılan ölçmә vasitәlәrinә dövlәt nәzarәti sınaqlarını
tәşkil edilmәsini yoxlayır

•
metroloji cәhәtdәn hәrtәrәfli qanunauyğunluğu yoxlamaq
mәhsulların sınaqlarını tәşkil edir vә nәticәlәrin işlәnmәsini tәmin etmәk
müvafiq sәnәdlәri işlәyib hazırlayır vә arxivlәşdirmәk
reklamasiyalara gәtirib çıxara bilәcәk sәhvlәri aradan qaldırmaq

reklamasiyalara baxılmasını tәşkil etmәk
metroloji qanunauyğunluğu yoxlamaq
istehsal olunan mәhsulun sınaqlarını tәşkil etmәk
müvafiq sәnәdlәri işlәyib hazır etmәk
tәhkim olunmuş әrazidә seçmә üsulu ilә metroloji qaydalara, tәlәblәrә vә normalara riaәt olunmasını yoxlayır•

reklamasiyalara baxılmasını vә lәğvini tәşkil etmәk
metroloji qanunauyğunluğun müәyyәn etmәk
dövlәt standartlaşdırma planına uyğun olaraq onlara tәhkim olunmuş әrazidә dövlәt metroloji nәzarәti üzrә işlәrin
planlarını işlәyib hazırlayır

•
istehsal olunan mәhsulun sınaqlarını tәşkil edir vә prosesә nәzarәti tәşkil etmәk
müvafiq sәnәdlәri işlәyib hazırlayır vә tәtbiqinә nәzarәt etmәk

hәr növ ölçmә avadanlıqlarının konstruksiyalarının tәrkib hissәlәrinin qarşılıqlı әvәz olunması
hәr növ ölçü cihazlarının saxlanma şәraitinin tәmin edilmәsi
hәr növ dәqiqliyi yüksәk ölçmә metodlarının işlәnib hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin vәziyyәtinin vә tәtbiqinin, nazirliklәrdә vә müәssisәlәrdә metroloji xidmәtlәrin fәaliyyәtinin,
hәmçinin metroloji qaydaların tәtbiqinin vә onlara riayәt olunmasının yoxlanılması

•
hәr növ ölçmәlәrin aparılma qaydalarının tәtbiqi

hәr növ ölçü cihazlarının saxlanma şәraitinin müәyyәn edilmәsi
hәr növ ölçmәlәrin aparılmasına nәzarәtin tәşkili
hәr növ ölçmәlәrdә istifadә edilәnqurğuların tәmiri
hәr növ ölçmә metodlarının işlәnib hazırlanması
ölçmә vasitәlәrini hazırlayan, tәmir edәn vә yoxlayan müәssisә vә tәşkilatların qeydiyyatı•

hәr növ ölçü cihazlarının quraşdırılması
hәr növ ölçmә metodlarının işlәnib hazırlanması
hәr növ ölçmә vasitәlәrinin tәmiri
hәr növ ölçmәlәrin aparılma qaydalarının dövri yoxlanılması
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt yoxlaması•

müxtәlif ölçmәlәrin aparılma qaydalarının araşdırılmaq
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt metroloji attestasiyası•
müxtәlif ölçü cihazlarını daşınmaq
müxtәlif ölçmә metodlarının işlәnib hazırlamaq
müxtәlif ölçmә avadanlıqlarının tәmir etmәk
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İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt nәzarәti hansı formada ola bilәr?

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt nәzarәtini kim hәyata keçirilir? 1.Müәssisәlәrin metrologiya
xidmәtin baza tәşkilatı 2.Standartlar institutu 3.Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt nәzarәti kimlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir?

Dövlәt nәzarәtiaparılma mәqsәdi bunlardan hansıdır?

Dövlәt nәzarәtinin mәqsәdi:

Dövlәt nәzarәtinin mәqsәdlәrindәn biridir:

Dövlәt nәzarәtinin mәqsәdi aşağıdakılardan hansıdır?

Dövlәt nәzarәti hansı mәqsәd ilә aparılır?

hәr növ ölçü cihazları alınmaq
hәr növ ölçmәlәrin aparılma qaydalarının tәtbiq etmәk
hәr növ ölçmә avadanlıqlarının tәmir etmәk
hәr növ ölçmә metodlarının işlәyib hazırlamaq
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt qәbul vә nәzarәt sınaqları•

1 vә2
1
1 vә 3
2 vә 3
yalnız 3•

Standartlar institutu
dövlәttikintikomu
metroloji xidmәtin baş tәşkilatı
metroloji xidmәtin baza tәşkilatı
Azәrdövlәtstandart•

xammal ehtiyatlarının düzgün uçotunun aparılması üçün nәzarәti•
müxtәlif texnologiyaların sınağını aparılmaq
texniki cәhәtdәn inkişaf etmiş üsulların tәtbiq etmәk
innovasiyaların tәtbiqi vә әldә edilәn sәmәrәnin sәviyyәsinin müqayisәli tәhlil etmәk
mәhsulun utilizasiyasının düzgün tәşkil etmәk

yeni funksiyalı texnikaların tәtbiq etmәk
energetika ehtiyatlarının düzgün qeydiyyatının aparılması üçün nәzarәt•
mәhsulun istehsalına olan tәlәbatın ödәnilmәsini artırmaq
innovasiyaların istehsalatda tam tәtbiq etmәk
mühüm yenilikli texnologiyaların tәtbiq etmәk

maddi ehtiyatların düzgün uçotunun aparılması üçün nәzarәt•
yeni texnikaların tәtbiq etmәk
yeni texnologiyaların tәtbiq etmәk
innovasiyaların tәtbiq etmәk
mәhsula tәlәbatı artırmaq

istehsalatın sәmәrәliliyini yüksәltmәk•
avtomatik istehsalın tәtbiqi üçün
müxtәlif sahәlәrdә yeni texnologiyaların tәtbiqi üçün
informasiya bolluğunun düzgün istifadәsini tәmini üçün
müxtәlif mәnşәli mәhsullara olan tәlәbatı artırması üçün
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Dövlәt nәzarәtinin aparılma mәqsәdi:

Dövlәt nәzarәti bu mәqsәd ilә aparılır:

Dövlәt nәzarәtinin aparıldığı mәqsәdi seçin?

Dövlәt nәzarәti hansı mәqsәd ilә aparılır?

Dövlәt vә idarә nәzarәtinin aparılma mәrhәlәlәrindәn biridir:

Dövlәt vә idarә nәzarәti hansı mәrhәlәlәrdә aparılır?

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt vә idarә nәzarәti dedikdә aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

texnikaların müqayisәsi üçün
elmitexniki texnologiyaların tәtbiqi üçün
innovasiyaların mühüm yeniliklәrinin tәtbiqi üçün
mәhsullara olan tәlәbatın sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi üçün
mәhsulun texniki sәviyyәsini yüksәltmәk•

istehsal üsullarının tәtbiq edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk üçün•
mәhsula olan tәlәbatı ödәmәsi
yeni texnikaların istehsal prosesinә cәlb edilmәsi
innovativ texnologiyaların tәtbiq edilmәsi

әmәk mәhsuldarlığının artırılması üçün•
yeniliklәrin tәtbiqidir
mәhsula tәlәbatı artırılmasıdır
istehsalatda yeni üsulların tәtbiqidir
müxtәlif texnologiyaların müqayisәli tәtbiqidir

yeni texnikaların sınağdan keçirmәk
yeni texnologiyaların istifadәsindәn әldә edilә bilәcәk sәmәrәnin tәhlil etmәk
yeniliklәri tәtbiq etmәk
elmitexniki tәrәqqini yüksәldilmәsi üçün•
mәhsula tәlәbatı artırmaq

yeni texnikaların tәtbiqi
ölçmәlәrin vәhdәtini tәmin etmәk üçün•
mәhsula tәlәbatı
innovasiyaların tәtbiqi
yeni texnologiyaların tәtbiqi

mәhsulun işlәnib hazırlanmasında
utilizasiyada
layihәlәndirmәdә
qablaşdırılmada
mәhsulun istismarının bütün mәrhәlәlәri•

mәhsulun sınagında
istifadәdә
satışda
mәhsulun yaradılmasının bütün mәrhәlәlәri•
marketinqdә

mәhsulun standartların tәtbiqinә dövlәt nәzarәtinin güclәndirilmәsidir
mәhsulun texniki nәzarәtinin vacib hissәsidir
Sınaq proseslәrindә normativtexniki sәnәdlәrin gözlәnilmәsinә dövlәt nәzarәtinin vacib hissәsi•
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İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt vә idarә nәzarәti dedikdә verilәnlәrdәn biri başa düşülür:

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt vә idarә nәzarәti dedikdә bunlardan hansı başa düşülür?

İstehsalatın metroloji tәminatına dövlәt vә idarә nәzarәti dedikdә nә başa düşülür?

Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaq laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirmir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı baza tәşkilatının baş metroloq şöbәsinin laboratoriyalarına aid edilә
bilmәz?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını baza tәşkilatının baş metroloq şöbәsinin laboratoriyalarına aid etmәk
olmaz?

Aşağıda göstәrilәn variantlardan birini baza tәşkilatının baş metro+loq şöbәsinin laboratoriyalarına şamil
etmәk olmaz?

mәhsulun texnoloji avadanlıqların dövlәt nәzarәtinin vacib hissәsidir
mәhsulun eyfiyyәtinә dövlәt nәzarәtinin tәşkilidir

mәhsulun istehsalında texniki nәzarәtinin rolunun araşdırılmasıdır
mәhsullarının istismarına dövlәt nәzarәtinin tәşkilidir
texniki şәrtlәrin tәtbiqinә dövlәt nәzarәtinin vacib hissәsi•
mәhsulun sertifikatlaşdırılmasına dövlәt nәzarәtinin aparılmasıdır
mәhsul normaların tәtbiqinә dövlәt nәzarәtinin güclәndirilmәsidir

standartların tәtbiqinә dövlәt nәzarәtinin vacib hissәsi•
mәhsulun istehsalına ümumilikdә nәzarәtinin vacib hissәsidir
mәhsul normaların tәtbiqinә dövlәt nәzarәtidir
mәhsulun sertifikatlaşdırılması proseslәrinin ardıcıllığına dövlәt nәzarәtinin vacib hissәsidir
mәhsullarının hazırlanmasının layihәlәndirmә mәrhәlәsinә dövlәt nәzarәtinin vacib hissәsidir

sәnaye mәhsullarının yaradılmasının ümumi tәhlilidir
sәnaye mәhsulun sertifikatlaşdırılmasına vacib hissәsidir
sәnaye normaların tәtbiqinә dövlәt nәzarәtinin vacib hissәsidir
sәnaye istehsalına texniki nәzarәtinin vacib hissәsidir
mәhsulun keyfiyyәtinә dövlәt nәzarәtinin vacib hissәsi•

sınağın nәticәlәrini ümumilәşdirmәk
onların dövlәt sınaqlarını aparmaq
ölçmә vasitәlәri qrupları üzrә sınaq proqramlarını tәrtib etmәk
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarının planı üçün tәkliflәr hazırlayan zaman•
sınağın nәticәlәrini tәhlil etmәk

sınaq laboratoriyalarının әsasnamәlәrini
metroloji fәaliyyәt
metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması
tәkrar sınaqları hәyata keçirәn laboratoriyanı•
ölçmә texnikası

sınaq laboratoriyasının fәaliyyәt istiqamәtini
ixtisaslılıq sınaqlarını hәyata keçirәn laboratoriyanı•
istehsalatın metroloji tәminatı üzrә işlәrin koordinasiyası
metroloji fәaliyyәt
ölçmә texnikası mәrkәzini

akkreditasiya fәaliyyәtindәn keçmiş sınağı
sertifikatlaşdırma laboratoriyasını•
metroloji tәminatı üzrә işlәrin koordinasiyası
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Aşağıda göstәrilәnlәrdәn birini baza tәşkilatının baş metroloq şöbәsinin laboratoriyalarına şamil etmәk
olmaz?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını baza tәşkilatının baş metroloq şöbәsinin laboratoriyalarına şamil etmәk
olmaz?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı bu işlәrdәn hansını yerinә yetirmir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı hansı işlәri yerinә yetirmir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı hansı işlәri yerinә yetirmir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı bu işlәri yerinә yetirmәkdә Azәrdövlәtstandarta kömәklik
etmir:

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı hansı işlәri yerinә yetirmir?

elmitәdqiqat metroloji fәaliyyәt
ölçmә texnikası üzrә mәrkәzi

akkreditasiya olunmuş sınağı
sınaqtәhlil laboratoriyasını•
metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması
elmitәdqiqat metroloji
mәrkәzi fәaliyyәt

ölçmә vasitәlәrinin vәziyyәtinin tәdqiqi laboratoriyasını•
metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması
elmitәdqiqat metroloji fәaliyyәt
mәrkәzi ölçmә texnikası
akkreditasiya olunmuş sınağı

mәhsulun sınağının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir
ölçmә vasitәlәrinin vәziyyәtinә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir
mәhsulun istismarının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir
mәhsulun istehsalının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir
mәhsulun vaxtında istehlakçıya çatdırılmasında müvafiq tәşkilata kömәklik edәn zaman•

istehsalın metroloji tәminatını
mәhsulun tәdarükündә müvafiq tәşkilata kömәklik edәn zaman•
sınağın metroloji tәminatı
istismarın metroloji tәminatını
dövlәt nәzarәtinin tәşkili

ölçmә vasitәlәrinin vәziyyәtinә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir
mәhsulun istismarının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir
mәhsulun daşınmasında müvafiq tәşkilata kömәklik edәn zaman•
mәhsulun istehsalının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir
mәhsulun sınağının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir

istehsalın metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsi
mәhsulun layihәlәndirilmәsi zamanı•
dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi
istismarın metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsi
sınağın metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsi

mәhsulun işlәnib hazırlanmasının standartlaşdırılmasında Azәrdövlәtstandarta kömәklik edәn zaman•
istehsalın metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsi
sınağının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsi
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Aşağıdakılardan hansı bu laboratoriyanın әsas vәzifәlәri hesab edilә bilmәz:

Aşağıdakılardan hansı bu laboratoriyanın әsas vәzifәlәri hesab edilә bilmәz?

Aşağıdakı variantlardan hansı bu laboratoriyanın әsas vәzifәlәri hesab edilә bilmәz?

Aşağıdakılardan biri bu laboratoriyanın әsas vәzifәlәri hesab edilә bilmәz?

Aşağıdakılardan hansı bu laboratoriyanın әsas vәzifәlәri hesab edilә bilmәz?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә elmitexniki vә tәşkilatimetodik rәhbәrlik edәn
laboratoriya nәyi tәyin etmir?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә elmitexniki vә tәşkilatimetodik rәhbәrlik edәn
laboratoriya tәyin etmir:

istismarının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin vәziyyәtinә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi

tәhkim edilmәsi üzrә nazirliyә tәkliflәr hazırlayır
istehlakçılar arasında sorğunun aparılması zamanı•
planların tәrtib olunması üzrә işlәrә rәhbәrlik edir
nazirlik sistemindә metroloji tәminatı tәşkil edir
materialları әsasında haqqında nazirliyә tәkliflәr verir

sınağın nәticәlәrinin ictimaiyyәtә çatdırılması zamanı•
metroloji xidmәtin baza tәşkilatlarının tәsdiqi
ölçmә vasitәlәrinin alınması haqqında nazirliyә tәkliflәr verir
nazirlikdә metroloji tәminatın vәziyyәtinin tәhlili
perspektiv planların tәrtib olunmasına rәhbәrlik

tәhkim edilmәsi üzrә nazirliyә tәkliflәr hazırlayır
metroloji tәminatın vәziyyәtini tәhlil edir
illik planların tәrtib olunması üzrә işlәrin tәşkili
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi ilә bağlı sәnәdlәri hazırlayan zaman•
baza tәşkilatlarının materialları әsasında nazirliyә tәkliflәr verir

ölçmә vasitәlәrinin nasazlığının aradan qaldırılması ilә bağlı tәdbirlәr görәn zaman•
perspektiv planların tәrtib olunması üzrә işlәrә rәhbәrlik edir
nazirlikdә metroloji tәminatın vәziyyәtini tәhlil edir
ölçmә vasitәlәrinin istifadә olunması haqqında nazirliyә tәkliflәr verir
baza tәşkilatlarının tәsdiqi üzrә nazirliyә tәkliflәr hazırlayır

ölçmә vasitәlәrinin alınması ilә bağlı kartirovka elan edәn zaman•
illik planların tәrtib olunması üzrә işlәrә rәhbәrlik edir
metroloji tәminatın vәziyyәtini tәhlil edir
ölçmә vasitәlәrinin alınması haqqında nazirliyә tәkliflәr verir
tәhkim edilmәsi üzrә nazirliyә tәkliflәr hazırlayır

saxlanmasını•
mәhsulun istismarının metroloji tәminatı üzrә lazımi işlәrin әsas istiqamәtlәrini
mәhsulların tәdarükünü
mәhsulun sınaq nәticәlәrinin tәhlilini
mәhsulun işlәnib hazırlanmasının keyfiyyәt sәviyyәsini

mәhsulun saxlanılması qaydalarını
daşınmasını•
mәhsulun satışını
mәhsulun istismarının metroloji tәminatı üzrә lazımi işlәrin görülmәsini
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Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә elmitexniki vә tәşkilatimetodik rәhbәrlik edәn
laboratoriya hansı variantda verilәnlәri tәyin etmir?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә elmitexniki vә tәşkilatimetodik rәhbәrlik edәn
laboratoriya bunlardan nәyi tәyin etmir?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә elmitexniki vә tәşkilatimetodik rәhbәrlik edәn
laboratoriya a.ağıdakılardan hansını tәyin etmir?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә elmitexniki vә tәşkilatimetodik rәhbәrlik edәn
laboratoriya nәyi tәyin etmir?

Metroloji şöbәdәki laboratoriyaların sayı neçәdәn az olmamalıdır?

Metroloji şöbә aşağıdakı funksiyalardan hansı birini yerinә yetirmir?

Metroloji şöbә aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinә yetirmir?

mәhsulun sınağın aparılma şәraitini

mәhsulun utilizasiyasını
mәhsulun sınaqların aparılma qaydalarını
mәhsulun marketinq fәaliyyәtinin tәşkili
mәhsulun tәyinatı üzrә istifadәsi qaydalarını
qablaşdırılmasını•

mәhsulun işlәnib hazırlanmasını vә saxlanılmasını
konstruksiyalaşdırılmasını•
mәhsulun tәdarükünün tәlәblәrә uyğunluğunu
mәhsulun istismarının metroloji tәminatını
mәhsulun dövri sınağını

mәhsulun işlәnib hazırlanması mәrhәlәsindә görülәn işlәri
layihәlәndirilmәsini•
mәhsulun tәdarükünün qaydalara uyğunluğunu
mәhsulların metroloji tәminatı üzrә lazımi işlәrin әsas istiqamәtlәrini
mәmulatların sınağını

istifadәsini•
mәhsulun işlәnib hazırlanmasını
mәhsulun sınağını
mәhsulun istismarının metroloji tәminatı üzrә lazımi işlәrin әsas istiqamәtlәrini
mәhsulun tәdarükünü

9dan
5dәn
7dәn
3dәn•
10dan

ölçmә vasitәlәrinin tәşkilindә
şirkәtin fәaliyyәtindә
firmanın fәaliyyәtindә
komitәnin әsas fәaliyyәt istiqamәtini tәyin edir•
metroloji tәminat sahәsindә

firmanın әsas fәaliyyәtindә
şirkәtin әsas fәaliyyәtindә
komitәnin әsas fәaliyyәtindә
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Metroloji şöbә aşağıdakı funksiyalardan hansıları yerinә yetirmir? 1.Firmanın әsas fәaliyyәt istiqamәtini
tәyin edir 2.Nazirliyin әsas fәaliyyәt istiqamәtini tәyin edir 3.Nazirlik sistemindә ölçmәlәrin vә metroloji
tәminatın vәziyyәtini tәhlil edir

Metroloji şöbә aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinә yetirmir? 1.Mәhsulun layihәlәndirilmәsini tәşkil
edir 2.Metroloji tәminat sahәsindә nazirliyin әsas fәaliyyәt istiqamәtini tәyin edir 3.Komitәnin әsas fәaliyyәt
istiqamәtini tәyin edir

Hansı metroloji fәaliyyәtin әsas mәqsәdi deyildir?

Biri metroloji fәaliyyәtin әsas mәqsәdi deyildir:

Aşağıdakılardan biri metroloji fәaliyyәtin әsas mәqsәdi deyildir:

Aşağıdakılardan hansı metroloji fәaliyyәtin әsas mәqsәdi deyildir?

Baza tәşkilatlarının fәaliyyәtinә dövlәt nәzarәtini kimlәr hәyata keçirir?

metroloji tәminat sahәsindә
müәssisәnin strateji fәaliyyәt planını müәyyәn edir•

hәr biri
yalnız 2
heç biri
yalnız 3
1 vә 2•

hәr biri
heç biri
yalnız 3
yalnız 2
1 vә 2•

mәhsulların yüksәk istehlak dәyәrliliyini tәmin edilmәsi
ayrıca mәhsulların yüksәk estetikliyini tәmin etmәk•
mәhsul qrupunun yüksәk keyfiyyәtini tәmin etmәk
mәhsulun yüksәk kaloriliyini tәmin edilmәsi
mәhsulların yüksәk qidalılığını tәmin etmәk

ayrıca mәhsulların yüksәk texnolojiliyini tәmin etmәk•
mәhsulların yüksәk sәviyyәli hazırlanması
mәhsulların yüksәk istehlak dәyәri vә onun tәmini
mәhsulların qidalılığının tәmini
mәhsulların hazırlanmasının әsas mәrhәlәlәrinin tәdqiqi

yüksәk kaloriliyi
mәhsulların yüksәk uzunömürlülüyünü tәmin etmәk•
yüksәk keyfiyyәti
yüksәk qidalılığı
yüksәk istehlak dәyәrliliyi

yüksәk kaloriliyini tәmin etmәk
yüksәk qidalılığını tәmin etmәk
yüksәk istehlak dәyәrliliyini tәmin etmәk
mәhsulların yüksәk etibarlılığını tәmin etmәk•
yüksәk keyfiyyәtini tәmin etmәk

sahә nazirliklәri
Azәrdövlәtstandart
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Baza tәşkilatının fәaliyyәtinә elmitexniki rәhbәrliyi vә idarә nәzarәtini kimlәr tәrәfindәn hәyata
keçirilir?

Baza tәşkilatının fәaliyyәtinә elmitexniki rәhbәrliyi vә idarә nәzarәtini kimlәr hәyata keçirir?

Metroloji xidmәtin baza tәşkilatı daha hansı işlәri hәyata keçirir?

Metroloji xidmәtin baza tәşkilatı daha hansı işlәri hәyata keçirir?

Metroloji xidmәtin baza tәşkilatı әlavә hansı işlәri yerinә yetirir?

Metroloji xidmәtin baza tәşkilatı daha hansı işlәri hәyata keçirir?

Bu işlәrdәn birini metroloji xidmәtin baza tәşkilatı hәyata keçirir?

Dövlәttikintikom
Standartlar İnstitutu
Azәrdövlәtstandart vә onun әrazi orqanları tәrәfindәn•

dövlәt metroloji xidmәti
Dövlәt tikintikom
nazirliyin baş texnoloqu tәrәfindәn•
idarә metroloji xidmәt tәşkilatı
yalnız Azәrdövlәtstandart

yalnız Azәrdövlәtstandart
idarә metroloji xidmәt tәşkilatı
idarә metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı tәrәfindәn•
dövlәt metroloji xidmәti
Dövlәt tikintikom

tәkliflәr üzrә hazırlayıb baş tәşkilata tәqdim edir•
bu işlәrә aid tapşırıqları hazırlayır
bu işlәrә aid çәkilәcәk xәrclәrin miqdarını tәyin edir
bu işlәr әtrafında görülәcәk tәdbirlәrin vacibliyini araşdırır
bu işlәr üzrә nöqsanları yox etmәnin yollarını axtarır

nöqsanları müәyyәn edir
görülәcәk tәdbirlәri tәyin edir
çәkilәcәk xәrclәri tәyin edir
tapşırıqları hazırlayır
tәhkim olunmuş müәssisәlәrlә birlikdә mәhsulun istismarının metroloji tәminatının әsas inkişaf istiqamәtlәrini
tәyin edir

•

bu işlәr üzrә tapşırıqları hazırlayır vә uyğun qeydlәri aparır
bu işlәr üzrә nöqsanları vә onların әmәlәgәlmә sәbәblәrini müәyyәn edir
bu işlәr üzrә görülәcәk tәdbirlәrin uyğun olanını tәyin edir
bu işlәr üzrә çәkilәcәk xәrclәri tәyin edir vә azaldılması tәdbirlәrini araşdırır
tәhkim olunmuş müәssisәlәrlә birlikdә mәhsulun sınağının metroloji tәminatının әsas inkişaf istiqamәtlәrini tәyin
edir

•

müxtәlif işlәr üzrә
tәhkim olunmuş müәssisәlәrlә birlikdә mәhsulun istehsalının metroloji tәminatının әsas inkişaf istiqamәtlәrini
tәyin edir

•
istehsal işlәri üzrә
layihәlәndirmә işlәri üzrә
bu kimi işlәr üzrә

bu işlәr üzrә görülәcәk tәdbirlәri araşdırır
bu işlәr üzrә nöqsanları tәdqiq edir

•
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Metroloji xidmәtin baza tәşkilatına bu işlәr hәvalә edilir:

Metroloji xidmәtin baza tәşkilatına hansı işlәr hәvalә olunur?

Metroloji xidmәtin baza tәşkilatına bu işlәrdәn biri hәvalә olunur?

Metroloji xidmәtin baza tәşkilatına bu işlәrdәn hansı hәvalә olunur?

Metroloji xidmәtin baza tәşkilatına hansı işlәr hәvalә olunur?

Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaq laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaq laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

tәhkim olunmuş müәssisәlәrlә birlikdә mәhsulun işlәnmәsinin metroloji tәminatının әsas inkişaf istiqamәtlәrini
tәyin edir

•
bu işlәr üzrә tapşırıqlara baxır
bu işlәr üzrә çәkilәcәk xәrclәri müәyyәn edir

bu işlәr üzrә tapşırıqları hazırlayır
bu işlәr üzrә çәkilәcәk xәrclәri tәyin edir
bu işlәr üzrә görülәcәk tәdbirlәri tәyin edir
bu işlәr üzrә nöqsanları müәyyәn edir
ölçmәlәrin iqtisadi sәmәrәliliyinin tәyin edilmәsi•

ölçmәlәrin iqtisadi sәmәrәliliyinin sәviyyәsi zamanı
tәkmillәşdirilmә üzrә tәdbirlәrin işlәnmәsi zamanı
mәhsul istehsalının üzrә tәdbirlәr zamanı
tәhkim olunmamış müәssisәlәrdә metroloji tәhlili zamanı
ölçmәlәrin texniki sәmәrәliliyinin tәyin edilmәsi•

ölçmәlәrin iqtisadi sәmәrәliliyi zamanı
ölçmәlәrin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin işlәnmәsi•
mәhsul istehsalının metroloji tәminatı zamanı
metroloji tәhlili zamanı
ölçmәlәrin sәmәrәliliyi zamanı

iqtisadi sәmәrәliliyinin tәyini zamanı
ölçmәlәr üzrә tәdbirlәrin işlәnmәsi zamanı
mәhsul istehsalının metroloji tәminatı üzrә tәdbirlәrin işlәnmәsi•
müәssisәlәrdә tәhlil zamanı
texniki sәmәrәliliyinin tәyin edilmәsi zamanı

ölçmәlәrin iqtisadi sәmәrәliliyi zamanı
ölçmәlәrin tәkmillәşdirilmәsi zamanı
mәhsul istehsal zamanı
ona tәhkim olunmuş müәssisәlәrdә metroloji tәhlil•
ölçmәlәrin sәmәrәliliyinin tәyin edilmәsi zamanı

sınağın nәticәlәrini dәyişdirir
sınaqları aparan zaman müdaxilәlәr edir
sınaq proqramlarını tәrtib edir
ölçmә vasitәlәrinin texniki sәviyyәsini vә keyfiyyәtini yüksәltmәk üzrә materiallar hazırlayırölçmә vasitәlәrinin
dövlәt sınaqlarının planı üçün tәkliflәr hazırlayır

•
sınağın nәticәlәrindә kiçik dәyişikliklәr edir

sınağın nәticәlәrini ümumilәşdirilmәsinә mane olur
onların dövlәt sınaqlarını aparılmasına qadağa qoyur
müxtәlif tipli ölçmә vasitәlәri qrupları üzrә tipli dövlәt sınaq proqramlarını tәrtib edir vә araşdırır
dövlәt sınaqları üçün tәkliflәr hazırlayır

•
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Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaq laboratoriyası aşağıdakı işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaq laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

Mәrkәzi ölçmә texnikası laboratoriyasının әsas funksiyaları hansılardır ?

Aşağıdakılardan hansı mәrkәzi ölçmә texnikası laboratoriyasının әsas funksiyalarıdır?

Mәrkәzi ölçmә texnikası laboratoriyasının әsas funksiyaları bunlardan hansıdır?

Mәrkәzi ölçmә texnikası laboratoriyasının әsas funksiyaları hansı variantda düzgün verilmişdir?

Mәrkәzi ölçmә texnikası laboratoriyasının әsas funksiyaları hansılardır ?

ölçmә vasitәlәri dövlәt sınaqlarını yerine yetirir•

sınağın nәticәlәrini әsasında laboratoriya fәaliyyәtini
sınaqların sifarişinin müvafiq orqana verilmәsini
ölçmә vasitәlәri qrupları üzrә tipli dövlәt sınaq proqramlarını tәrtib edir•
aparılmış ölçmәlәrin tәdqiqini tәşkili
texnoloji avadanlıqların attestasiyasını

mәhsulları istehsal prosesinә müdaxilәsi
sınağın tәşkili üçün sifarişin tәrtibi
onların dövlәt sınaqlarını qadağanı
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarının planı üçün tәkliflәr hazırlayır•
sınağın nәticәlәrinin tәrtib qaydalarında dәyişikliklәri

әsasnamәyә uyğun olaraq müәssisәlәrin metroloji tәminatı üzrә işlәrin hәyata keçirilmәsidir•
sınaq proseslәri üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi
sınaqlar üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi
texniki tәchizat üzrә işlәrin planlaşdırılması
sınaq fәaliyyәtlәri üzrә işlәrin planının tәsdiqi

müәssisә vә tәşkilatların sifarişi ilә xüsusi dәqiqlikli ölçmәlәrin aparılmasıdır•
metroloji tәminat üzrә onun lazımi sәviyyәdә ölçmәlәrlә tәmini
metroloji tәminat üzrә etalonların saxlanılması
metroloji tәminat üzrә etalonbazaların tikilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәr vә bu işlәrin tәşkilinә nәzarәt

işçi etalonların vә yüksәk dәqiqlikli nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin lazımi sәviyyәdә saxlanmasıdır•
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılması
metroloji tәminat üzrә işlәrin planının hazırlanması

standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasının aparılmasıdır•
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırığın hazırlanması
metroloji tәminat üzrә tәşkilinin sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәr vә bu işlәrin hәyata keçirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin planının tәsdiqinә yoxlamaların tәşkili

metroloji tәminat üzrә işlәrin planının tәsdiqi
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılması
ona tәhkim olunmuş vә metroloji xidmәti olmayan müәssisәlәrin ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasıdır•
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Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası aşağıdakı ilşәrdәn hansını yerinә yetirir?

Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası bu işlәri yerinә yetirir:

Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

Bu işlәrdәn hansını tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin
planlaşdırılması vә koordinasiyası laboratoriyası hansı yerinә yetirir?

Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası bu işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

aparılmış işlәr haqqında metroloji xidmәtin baş tәşkilatına vә nazirliyә hesabatların tәqdim edilmәsidir•
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi sahәsindә yeniliklәr
metroloji tәminat üzrә işlәrin tәşkilinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılması
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırma fәaliyyәtinin yerinә yetirilmә

normativtexniki sәnәdlәrin tәtbiqinin dayandırılması haqqında tәkliflәrin hazırlanmasıdır•
metroloji tәminatın müәssisәdә tәchizatın tәmin edilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi
metroloji tәminat xidmәti üzrә işlәrin planlaşdırılması
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlarının tәsdiq edilmәsi

metroloji tәminat üzrә işlәrin planının tәsdiqi haqqında şәhadәtnamә
tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә informasiya xarakterli materialların
hazırlanmasıdır

•
metroloji tәminat üzrә işlәr vә onların planlaşdırılması
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün texniki tapşırığın işçi layihәsinin hazırlanması

metroloji tәminatın sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi üzrә işlәrin planının tәsdiqi
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılması
müәssisәlәrin metroloji xidmәt işçilәrinin peşә hazırlığının yüksәldilmәsi üzrә seminarların vә konfransların
keçirilmәsidir

•
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün texniki tapşırığın vә layihәnin hazırlanması

buraxılan mәhsulların attestasiyası, dövlәt sınağı, keyfiyyәtinin yoxlanması üzrә komissiyanın işindә iştirak
etmәkdir

•
metroloji tәminat üzrә tәşkil edilәn işlәrin ardıcıllığı
metroloji tәminatın mәrhәlәlәr üzrә tәşkilinin qaydaları
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılması zamanı çatışmazlıqların baxılması
metroloji tәminat üzrә işlәrin planqrafikinin tәsdiqi

ölçmә vasitәlәrinin vәziyyәtinә vә tәtbiqinә vә mәhsulun istehsalının metroloji tәminatına, hәmçinin
müәssisәlәrdә metroloji xidmәtlәrin fәaliyyәtinә nәzarәtdir

•
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsinә ekspert nәzarәtinin tәşkili
metroloji tәminat sahәsindә yeniliklәrin tәtbiqi
metroloji tәminat üzrә işlәrin konstruktor layihәsinin hazırlanması

•
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Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası bu işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Aşağıdakı bәndlәrdәn hansında tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә
işlәrin planlaşdırılması vә koordinasiyası laboratoriyasının yerinә yetirdiyi işlәr göstәrilib?

Variantlardan hansında tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin
planlaşdırılması vә koordinasiyası laboratoriyasının yerinә yetirdiyi işlәri verilib?

Aşağıdakı işlәrdәn birini tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin
planlaşdırılması vә koordinasiyası laboratoriyası yerinә yetirir?

Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası bu işlәrin hansını yerinә yetirir?

Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

ölçmә vasitәlәrinә olan tәlәbatın öyrәnilmәsi vә yeni ölçmә vasitәlәrinin yaradılması üzrә yuxarı tәşkilata
tәkliflәrin verilmәsidir

•
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün işçi layihәnin hazırlanması
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsinә nәzarәtin tәşkili
metroloji tәminat sahәsindә işlәrin planlaşdırılması vә gedişi
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılması vә tәsdiq edilmәsi

sınaqlar üzrә işlәrin planının tәsdiqi
sınaq fәaliyyәtlәri üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi
sınaqlar üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi
sınaq işlәrinin planlaşdırılması
mәmulatların,standartların, texniki tapşırıqların metroloji ekspertizasının aparılmasıdır•

metroloji tәminat üzrә işlәrin plan şәklinә salınması vә tәsdiqi
metroloji tәrәfdәn işlәrin layihәlәndirilmәsi
metrologiya sahәsindә tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılması
ölçmә vasitәlәrinin layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırıqların tәrtib edilmәsidir•
metroloji tәminat işlәrinin yerinә yetirilmәsinin vacibliyi

ölçmә vasitәlәrinin layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırıqların tәrtib edilmәsidir•
metroloji tәminat vә texniki tәchizat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işçi layihәlәrin hazırlanması
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılması zamanı standart tәlәblәrin nәzәrә alınması
metroloji tәminatın әhәmiyyәtliliyi üzrә işlәrin planının tәrtibi

istehsalatın metroloji tәminatı üçün standartların vә digәr NTSin işlәnmәsi vә tәtbiqi üzrә elmitәdqiqat vә
tәcrübikonstruktor işlәrinin aparılmasıdır

•
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi tәlәblәrin işlәnilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәrinin hazırlanması
metroloji tәminatın planlaşdırılması vә texniki tәchizatının tәşkili
metroloji tәminatın texniki tәchizatı vә işlәrin planının tәsdiqi

müasir ölçmә vasitәlәrinin vә metodlarının tәhkim olunmuş müәssisә vә tәşkilatlarda tәtbiq olunması üçün
tövsiyәlәrin hazırlanmasıdır

•
metroloji tәminat üzrә müxtәlif sahәlәrdә işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün texniki tapşırığın hazırlanması vә
tәdqiqini
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsini vә reallaşdırılmasını
metroloji tәminat üzrә işlәri
metroloji tәminat üzrә işlәrin planının tәsdiqi üçün layihәnin hazırlanması

tәhkim olunmuş qrup mәhsulların işlәnmәsi, istehsalı vә istismarının metroloji tәminatı üzrә proqramların tәrtib
olunmasıdır

•
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Hansı işlәri tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması
vә koordinasiyası laboratoriyası yerinә yetirir?

Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası bu işlәri yerinә yetirir:

Tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә
koordinasiyası laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

Elmitәdqiqat metroloji laboratoriya hansı işlәri yerinә yetirir

Elmitәdqiqat metroloji laboratoriya yerinә yetirir:

Elmitәdqiqat metroloji laboratoriya bu işlәrin hansı yerinә yetirir?

metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün texniki tapşırığın tәlәblәrinin müәyyәn edilmәsi
metroloji tәminat işlәrinin layihәlәndirilmәdә rolu
metroloji tәminat işlәrinin tәşkili
metroloji tәminat üzrә işlәrin planı vә bu plan üzrә görülәcәk işlәrin müәyyәn edilmәsi

standartların işlәnmәsi vә tәtbiqi üçün elmi tәdqiqat vә tәcrübi konstruktor işlәrinin aparılması haqqında
tәşkilatın hazırlanması vә baş tәşkilata tәqdim edilmәsidir

•
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün texniki tapşırığın hazırlanması vә tәlәblәrә uyğunluğunun
yoxlanılması
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi zamanı yoxlamanın tәşkili
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılmasının tәmini
metroloji tәminat üzrә işlәrin planının hәrtәrәfli araşdırılması

ölçmәlәrin tәkmillәşdirilmәsi vә istehsalının metroloji tәminatı üzrә tәşkilatitexniki tәdbirlәrin hazırlanmasıdır•
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsinin tәşkili
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılmasına nәzarәt
metroloji tәminat üzrә işlәrin planının tәsdiqi vә möhürlәnmәsi

standartların işlәnmәsi vә tәtbiqi üçün elmitәdqiqat vә tәcrübi konstruktor işlәrinin aparılması haqqında
tәşkilatın hazırlanması vә baş tәşkilata tәqdim edilmәsidir

•
metroloji tәminat üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün texniki tapşırığın hazırlanması
metroloji tәminat üzrә işlәrin layihәlәndirilmәsi
metroloji tәminat üzrә işlәrin planlaşdırılması
metroloji tәminat üzrә işlәrin planının tәsdiqi

sınaqların nәticәlәrinә rәyin tәrtib edilmәsi
müşahidәlәrin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş ardıcıllıqla aparılması
sınaq nümunәlәrinin normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun qәbulu
ölçmә vasitәlәrinin işlәnmәsi üçün texniki tapşırıqların layihәlәrinin elmitexniki, o cümlәdәn metroloji
ekspertizasını aparır

•
müayinәlәrin hәyata keçirilmәsinin tәmini

müşahidәlәrin aparılması zamanı fәaliyyәtlәrin ardıcıllığının tәmini
müәssisәlәrә metroloji xidmәtin yaradılmasında kömәklik edir•
sınaqların nәticәlәrinә rәy verilmәsi vә hesabatların hazırlanması
müayinәlәrin hәyata keçirilmәsi zamanı әsas qeydlәrin aparılması
sınaq nümunәlәrinin qәbulu vә saxlanılması

çoxlu sayda müşahidәlәrin aparılmasının tәşkili
müayinәlәrin hәyata keçirilmәsi zamanı texniki tәchizatın tәmini
sınaq üçün nümunәlәrin seçilmәsi
tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istismarının metroloji tәminatı üzrә işlәrә elmitexniki vә tәşkilatimetodik
rәhbәrlik edir

•
sınaqların nәticәlәrinә uyğun rәy verilmәsi
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Bu işlәrdәn hansını elmitәdqiqat metroloji laboratoriya yerinә yetirir?

Hansı işlәri elmitәdqiqat metroloji laboratoriya yerinә yetirir?

Elmitәdqiqat metroloji laboratoriya hansı işlәri yerinә yetirir?

Elmitәdqiqat metroloji laboratoriya bu işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Elmitәdqiqat metroloji laboratoriya hansı işlәri yerinә yetirir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı baza tәşkilatının baş metroloq şöbәsinin laboratoriyalarına şamil edilir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı baza tәşkilatının baş metroloq şöbәsinin laboratoriyalarına aid edilә
bilәr?

tәhkim olunmuş qrup mәhsulların sınağının metroloji tәminatı üzrә işlәrә elmitexniki vә tәşkilatimetodik
rәhbәrlik edir

•
müayinәlәrin hәyata keçirilmәsi zamanı texniki tәchizatın sәviyyәsi
müşahidәlәrin aparılması vә nәticәlәrin qeyd olunması
sınaq nümunәlәrinin qәbulu vә identifikasiyası
sınaqların nәticәlәri әsasında hesabatların tәrtib edilmәsi

sınaqların nәticәlәrinә dair rәy verilmәsinin tәmini
müşahidәlәrin aparılması uyğun şәraitin tәmin edilmәsi
sınaq nümunәlәrinin seçilmәsi vә qәbulu
tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrә elmitexniki vә tәşkilatimetodik
rәhbәrlik edir

•
müayinәlәrin hәyata keçirilmәsi vә hesabatların hazırlanması

sınaqlardan әldә edilmiş nәticәlәrә rәy verilmәsi
müşahidәlәrin aparılması zamanı qeydlәrin tәşkili
sınaq nümunәlәrin qaydalar üzrә qәbulunun tәşkili
tәhkim olunmuş qrup mәhsulların işlәnib hazırlanmasının metroloji tәminatı üzrә işlәrә elmitexniki vә tәşkilati
metodik rәhbәrlik edir

•
müayinәlәrin hәyata keçirilmәsinin әsaslarının tәdqiqi

sınaqların nәticәlәrinә dair rәy, hesabat vә s. sәnәdlәrin tәrtibi
müşahidәlәrin aparılması qaydalarının müәyyәn edilmәsi
sınaq nümunәlәrin qaydalara uyğun şәkildә qәbulu
Azәrdövlәtstandartın әrazi orqanları vә müvafiq sәnaye sahәlәrinin baş vә baza tәşkilatları ilә qarşılıqlı hәrәkәt
edir

•
müayinәlәrin hәyata keçirilmәsinә nәzәri hazırlıq

sınaqların nәticәlәrinә rәy verilmәsi
müşahidәlәrin aparılması
sınaq nümunәlәrin qәbulu
normativtexniki sәnәdlәrin metroloji ekspertizasının nәticәlәrinә görә rәy hazırlayır•
müayinәlәrin hәyata keçirilmәsi

akkreditasiya fәaliyyәtindәn keçmiş olan
metroloji tәminat üzrә xüsusilә ixtisaslaşmış olan
texniki tәchizatı yüksәk sәviyyәdә olan
mәrkәzi ölçmә texnikası laboratoriyasını•
metroloji tәminat üzrә әn böyük olan

akkreditasiya olunmuş avadanlıqları olan
ixtisaslaşmış laboratoriyaları olan
texniki tәchizatı orta sәviyyәdә olan
mәrkәzi ölçmә texnikası laboratoriyasını•
müәssisә daxilindә olan
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Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı baza tәşkilatının baş metroloq şöbәsinin laboratoriyalarına aiddir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını baza tәşkilatının baş metroloq şöbәsinin laboratoriyalarına şamil etmәk
olar?

İdarә metroloji xidmәtinin baza tәşkilatının baş metroloq şöbәsi neçә laboratoriyadan ibarәt olur?

Bu tәşkilatın әsas mәqsәdi әrazi vә ya istehsalat әlamәtlәrinә görә onlara tәhkim olunmuş müәssisәlәrdә
mәhsul buraxılışının metroloji tәminatı üzrә işlәrә elmitexniki vә tәşkilatimetodik rәhbәrliyi hәyata
keçirmәkdir. Sözügedәn tәşkilat hansıdır?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı hansı işlәri hәyata keçirir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı bu işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı hansı işlәri yerinә yetirir?

akkreditasiyadan keçmiş olan
müxtәlif ixtisaslaşma üzrә fәaliyyәtdә olan
müxtәlif fәaliyyәtlәr üzrә olan
tәhkim olunmuş qrup mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә işlәrin planlaşdırılması vә koordinasiyası
laboratoriyasını

•
metroloji tәminatın mәrkәzindә olan

sınaq laboratoriyasını
elmitәdqiqat metroloji laboratoriyasını•
xüsusi laboratoriyanı
ixtisaslaşmış laboratoriyanı
mәrkәzi laboratoriyanı

4•
8
7
6
5

standartlaşdırma komitesi
idarә metroloji xidmәtin baza tәşkilatı tәrәfindәn•
metroloji komite
dövlәttikintikom
dövlәt metroloji xidmәti

müәssisәlәrin metroloji xidmәtlәrinin fәaliyyәtinә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta
kömәklik edir

•
mәhsulun istehsaldan çıxarılmasının tәlәb vә normalar әsasında hәyata keçirilmәsini tәmin edir
mәhsulun istehsala qoyulmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә yaxından iştirak edir
mәhsulun yaradılmasının metroloji tәminatını tәşkil edir vә uyğun qeydlәri aparır
mәhsulun layihәlәndirilmәsinin metroloji tәminatı prosesinin әsas mәsәlәlәrini tәdqiq edir

ölçmә vasitәlәrinin vәziyyәtinә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir•
mәhsulun utilizasiyasının texniki tәminatının hәyata keçirilmәsindә iştirak edir
mәhsulun istismarı zamanı texniki xidmәtin tәminatının hәyata keçirilmәsindә iştirak edir
mәhsulun layihәlәndirilmәsinin metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә iştirak edir
mәhsulların yaradılmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә iştirak edir

mәhsulun yaradılmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә iştirak edir
mәhsulun layihәlәndirilmәsinin metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә iştirak edir
Azәrdövlәtstandarta mәhsulun istismarının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә kömәklik edir•
mәhsulun istehsaldan çıxarılmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә iştirak edir
mәhsulun istehsala qoyulmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә iştirak edir
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Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı hansı işlәri yerinә yetirmәkdә Azәrdövlәtstandarta kömәklik
edir?

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir:

Nazirliyin metroloji xidmәtinin baş tәşkilatı hansı işlәri yerinә yetirir?

Verilәn işlәrdәn birini ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı vә metroloji attestasiyası laboratoriyası yerinә
yetirir?

Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı vә metroloji attestasiyası laboratoriyası hansı işlәri hәyata keçirir?

Bu işlәrdәn birini ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı vә metroloji attestasiyası laboratoriyası yerinә
yetirir?

Aşağıdakı işlәrdәn hansını ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı vә metroloji attestasiyası laboratoriyası
yerinә yetirir?

mәhsulun yaradılmasında
Azәrdövlәtstandarta sınağının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә•
mәhsulun layihәlәndirilmә mәrhәlәsindә
mәhsulun istehsala qoyulmasının metroloji tәminatında
mәhsulun istehsaldan çıxarılmasının metroloji tәminatının tәtbiqi prosesindә

Azәrdövlәtstandarta mәhsulun istehsalının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә•
mәhsulun istehsaldan çıxarılmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә
mәhsulun istehsala qoyulmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә
mәhsulun yaradılmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә
mәhsulun layihәlәndirilmәsinin metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә

mәhsulun istehsaldan çıxarılmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsinә tәşkil edir
metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsindә Azәrdövlәtstandarta kömәklik edir•
mәhsulun layihәlәndirilmәsinin metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsinә tәşkil edir
mәhsulun yaradılmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsinә tәşkil edir
mәhsulun istehsala qoyulmasının metroloji tәminatının hәyata keçirilmәsinә tәşkil edir

müxtәlif ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyaya hazırlayır
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarını aparır•
metroloji attestasiyaya planları müәyyәnlәşdirir
metroloji attestasiya müxtәlif tәkliflәrin sәmәrәlilik dәrәcәsini araşdırır
metroloji attestasiyanın nәticәlәrinin tәdqiqini tәşkil edir

metroloji attestasiyanın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin tәşkili
metroloji attestasiya gәlәcәk planları müәyyәnlәşdirir
verilәn tәkliflәrin faydalılığını metroloji attestasiya tәdqiq edir
müxtәlif tәyinatlı ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyaya hazırlayır
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarının planlarının yerinә yetirilmәsi üzrә baza
tәşkilatlarının fәaliyyәtinә nәzarәt edir

•

istehsal planlarını metroloji attestasiyada müәyyәnlәşdirir
tәkliflәri ümumilәşdirir•
ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyaya göndәrilmәsi üçün sifarişi hazırlayır
metroloji attestasiyanın nәticәlәri әsasında hesabatın tәrtibi
tәkliflәrin sәmәrәliyinin artırılması yollarını metroloji attestasiyada axtarır

sәmәrәli tәkliflәrin tәtbiq planını metroloji attestasiya hazırlayır
ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyasını tәşkil edir
metroloji attestasiyanın nәticәsini qiymәtlәndirir vә müqayisәli tәhlil edir
hazırlanmış tәkliflәri nazirliyә tәqdim edir•
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Ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı vә metroloji attestasiyası laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

Normativtexniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә metroloji ekspertizası laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

Normativtexniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә metroloji ekspertizası laboratoriyası bu işlәri yerinә yetirir?

Normativtexniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә metroloji ekspertizası laboratoriyası Verilәn işlәrdәn hansını
yerinә yetirir?

Normativtexniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә metroloji ekspertizası laboratoriyası bu işlәri yerinә yetirir:

Normativtexniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә metroloji ekspertizası laboratoriyası aşağıdakı işlәrdәn hansını
yerinә yetirir?

Normativtexniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә metroloji ekspertizası laboratoriyası hansı işlәri yerinә yetirir?

perspektiv fәaliyyәtlәrini metroloji attestasiya planlaşdırır

ölçmә vasitәlәrinin metroloji attestasiyaya hazırlayır
sahәdә tәtbiq olunan ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı planlarına tәkliflәr hazırlayır•
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi üçün planları metroloji attestasiya müәyyәnlәşdirir
metroloji attestasiya sәmәrәlәşdirici tәkliflәr hazırlayır
metroloji attestasiyanın nәticәsini qiymәtlәndirir

hazır mәhsulların daşınması üçün NTSin nәqliyyat növünü müәyyәn edir
metroloji ekspertizanın nәticәlәrinә görә rәy hazırlayır•
mәhsulların istehsalında NTS xәritәlәrinin tәhlili
buraxılan mәhsulların NTSinin tәhlil planlarının tәrtib edilmәsi
istehsal olunan mәhsulların qablaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş NTS materialların yoxlanılmasını tәşkil edir

istehsal olunmuş mәhsulların daşınması üçün nәqliyyat növünü NTS müәyyәn edir
buraxılan mәhsulların istismar vә utilizasiya xәritәlәrini NTS tәhlil edir
müәyyәn edilmiş qaydada metrologiya vә standartlaşdırma sahәsindә beynәlxalq elmitexniki әmәkdaşlıq üzrә
işlәri yerinә yetirir

•
buraxılan mәhsulların NTSinin tәhlil planlarını işlәyib hazırlayır
buraxılan mәhsulların qablaşdırılması üçün istifadә olunan materialların keyfiyyәt sәviyyәsini NTS yoxlayır

mәhsulların daşınması üçün nәqliyyat növünü NTS tәyin edir
buraxılan mәhsulların NTSinin tәhlili üçün sifarişin hazırlanması
buraxılan mәhsulların layihәlәndirmә xәritәlәrini NTS tәhlil edir
Azәrdövlәtstandartın orqanları ilә razılaşdırır•
buraxılan mәhsulların qablaşdırılması üçün istifadә olunan materialları NTS yoxlayır

vacib müәssisәlәrin, qurğulrın vә mәmulatların metroloji ekspertizasının aparılmasına rәhbәrlik edir•
buraxılan mәhsulların NTS hәyat dövrü mәrhәlәlәrini tәhlil edir
müxtәlif tәyinatlı mәhsulların daşınması üçün lazımi şәraiti NTS tәşkili
mәhsulların qablaşdırılmasında NTS istifadә olunan materialların yoxlanılması
buraxılan mәhsulların NTSinin tәlәblәrinә uyğunluğunun yoxlanılması

buraxılan mәhsulların qablaşdırılması üçün istifadә olunan materialların NTS araşdırılması
istehsal olunmuş hazır mәhsulların daşınması üçün nәqliyyatın növünü NTS müәyyәn edir
ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunması üzrә standartlara baxır vә onları razılaşdırır•
buraxılan mәhsulların NTSinin planlarını işlәyib hazırlamaq
istehsal olunan mәhsulların istehsal xәritәlәrinin tәhlilinin NTS tәşkili edir

buraxılan mәhsulların istehsal xәritәlәrini NTS tәhlil edir
buraxılan mәhsulların tәhlil planlarını NTS işlәyib hazırlayır
buraxılan mәhsulların daşınması üçün nәqliyyat növünü NTS müәyyәn edir
buraxılan mәhsulların qablaşdırılması üçün istifadә olunan materialları NTS yoxlayır

•
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. Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsi
hansılardır?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsi
bunlardan hansıdır?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsi
aşağıdakılardan hansıdır?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәlәri
hansılardır?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsini
seçin:

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsi
verilәnlәrdәn hansıdır?

normativtexniki sәnәdlәrin işlәnmәsi•

nazirliyin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların istismarının metroloji tәminatı üzrә normativ sәnәdlәr vә
sorğuinformasiya fondunu yaradır

•
mәhsulların texniki cәhәtdәn analiz edilmәsi
mәhsulun saxlanmasını qaydalarının müәyyәn edilmәsi vә qeydlәrin aparılması
mәhsulun texniki xidmәt müddәtini müәyyәn etmәk vә qeydlәr aparmaq
mәhsulun xüsusi göstәricilәrini tәdqiq etmәk

mәhsulun sınaq müddәtini müәyyәn etmәk
mәhsulun saxlanmasını qaydalarını tәdqiqi
nazirliyin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların sınağının metroloji tәminatı üzrә sorğuinformasiya
fondunu yaradır

•
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinә olan tәlәbatın analizi
mәhsulun estetikliyini tәdqiq etmәk

mәhsula xidmәt göstәrilmәsi qaydalarını müәyyәn etmәk
mәhsulun saxlanması şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәk
mәhsula olan sifarişin miqdarının müәyyәn edilmәsi
nazirliyin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların istehsalının metroloji tәminatı üzrә normativ sәnәdlәr vә
sorğuinformasiya fondunu yaradır

•
mәhsulun texniki göstәricilәrini tәdqiq etmәk

nazirliyin müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların işlәnib hazırlanmasının metroloji tәminatı üzrә normativ
sәnәdlәr vә sorğu informasiya fondunu yaradır

•
mәhsula olan tәlәbatın sәviyyәsinin analizi
mәhsulun anbar şәraitindә saxlanması qaydalarını müәyyәnlәşdirmәk
mәhsulun istifadә müddәtinin tәyin edilmәsi
mәhsulun istehsalı prosesini tәdqiq etmәk

mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi müddәtini müәyyәn etmәk
metroloqların hazırlanmasını tәşkil edir•
mәhsulun saxlanması zamanı әmәl olunmalı şәrtlәrin araşdırılması
mәhsula olan tәlәbatın araşdırılması
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrini tәdqiq etmәk

mәhsul qrupuna olan tәlәbatın miqdarını analiz etmәk
mәhsulun tәmirәyararlılıq sәviyyәsini tәdqiq etmәk
müәssisәlәrin vә tәşkilatların metroloji xidmәt kadrlarının peşә hazırlığının yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәr hәyata
keçirir

•
mәhsulun tәmir müddәtini müәyyәn etmәk
mәhsulun müxtәlif temperaturlarda saxlanması qaydalarının müәyyәn edilmәsi
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Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsi hansı
variantda verilmişdir?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsi
hansıdır?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsi hansı
variantda göstәrilmişdir?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsi
hansıdır?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsi
bunlardan hansıdır?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәsinin
göstәrildiyi bәndi seçin:

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın nә kimi vәzifәlәri
vardır?

mәhsulun tәmirәyararlılığını tәdqiq etmәk
müşavirәlәri vә sәrgilәri tәşkil edir•
mәhsula olan sifarişin miqdarının tәyini
mәhsulun müxtәlif şәraitlәrdә saxlanması qaydalarını müәyyәnlәşdirmәk
mәhsulun texniki xidmәt müddәtini müәyyәn etmәk

seminarları tәşkil edir•
mәhsulun uzunömürlülük sәviyyәsinin tәdqiqi
mәhsulun saxlanılma müddәtini müәyyәn etmәk
mәhsula olan sifarişin miqdarının tәdqiqi
mәhsulun saxlanmasını qaydalarına әmәl olunmasına nәzarәtin tәşkili

mәhsulun etibarlılılıq göstәricisinin istehsal prosesindә nәzәrә alınması
konfransları tәşkil edir•
mәhsulun saxlanmasını qaydalarına әmәl edilmәsinin yoxlanılması
mәhsula olan sifarişin sayının analizi
mәhsulun istehsal müddәtini müәyyәn etmәk

mәhsulun erqonomikliyinin tәdqiqi
mәhsullara verilmiş sifarişin miqdarı vә tәlәblәrә uyğunluq dәrәcәsi
mәhsulun saxlanması qaydalarının tәcrübәdә tәtbiqinin yoxlanılması
baza tәşkilatlarının işinә nәzarәt edir•
mәhsulun istismar müddәtini müәyyәn etmәk

mәhsulun etibarlılığının sәviyyәsinin araşdırılması
metroloji xidmәtin baza tәşkilatlarının tәsdiqi vә onlara mәhsul qrupunun tәhkim edilmәsi üzrә nazirliyә tәkliflәr
hazirlayır

•
mәhsulun anbarlarda saxlanması qaydalarının müәyyәn edilmәsi
mәhsula olan tәlәbata uyğun sifarişin miqdarının tәyini
mәhsulun istifadә müddәtini müәyyәn etmәk

baza tәşkilatlarının materialları әsasında ölçmә vasitәlәrinin rasional istifadә olunması vә yeni ölçmә vasitәlәrinin
alınması haqqında nazirliyә tәkliflәr verir

•
mәhsula verilmiş sifarişin miqdarını analiz etmәk
mәhsulun saxlanmasının müxtәlif şәraitlәrinin araşdırılması
mәhsulun xidmәt müddәtinin müәyyәn eilmәsi
mәhsulun etibarlılığının tәdqiq edilmәsi

mәhsulun saxlanmasını qaydalarını vә şәrtlәrini araşdırmaq

•
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Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın hansı vәzifәlәri
vardır?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә rәhbәrlik edәn laboratoriyanın әsas vәzifәlәri
hansılardır?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә elmitexniki vә tәşkilati metodik rәhbәrlik edәn
laboratoriya aşağıda verilәnlәrdәn hansını tәyin edir?

Bunlardan hansını baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә elmitexniki vә tәşkilati
metodik rәhbәrlik edәn laboratoriya tәyin edir?

Baza tәşkilatlarına vә müәssisә metroloji xidmәtlәrinә elmitexniki vә tәşkilati metodik rәhbәrlik edәn
laboratoriya tәyin edir:

Metroloji şöbәdә bu laboratoriyalardan hansı fәaliyyәt göstәrir?

Hansı laboratoriyalar Metroloji şöbәnin tәrkibindә fәaliyyәt göstәrir?

nazirlik sistemindә metroloji tәminatın vәziyyәtini tәhlil edir•
mәhsul qrupunun etibarlılığının tәdqiqi
mәhsulun xidmәt etmә müddәtinin tәyini
mәhsula olan sifarişin miqdarını analiz etmәk vә qeydlәr aparmaq

mәhsulun saxlanması qaydalarını müәyyәn edilmәsi
perspektiv vә illik planların tәrtib olunması üzrә işlәrә rәhbәrlik edir•
mәhsulun etibarlılıq göstәricisini tәdqiq etmәk
mәhsulun xidmәt müddәtinin normalara uyğunluğunu müәyyәn etmәk
mәhsula olan sifarişin miqdarının araşdırılması

perspektiv vә illik planların tәrtib olunması üçün tәkliflәr hazırlayır•
mәhsulun saxlanmasını qaydalarını müәyyәnlәşdirmәk
mәhsula olan sifarişin miqdarını analiz etmәk
mәhsulun xidmәt müddәtini müәyyәn etmәk
mәhsulun etibarlılığını tәdqiq etmәk

istismarının metroloji tәminatı üzrә lazımi işlәrin әsas istiqamәtlәrini•
mәhsulların saxlanma şәrtlәri vә şәraitini
mәhsula olan tәlәbatın sәviyyәsini
mәhsulun lazımi sәviyyәdә xidmәt müddәtini
mәhsulun etibarlılığının әdәdi qiymәtini

mәhsulun etibarlılıq göstәricisinin sәviyyәsini
mәhsulun saxlanmasını vә utilizasiyasını
mәhsula olan tәlәbatı
mәhsulun tәyinatı üzrә xidmәt müddәtini
sınağını•

mәhsulun etibarlılıq göstәricisinin laboratoriyası
istehsalını•
mәhsulun saxlanması qaydalarının laboratoriyası
mәhsula olan tәlәbatın sayının laboratoriyası
mәhsulun xidmәt müddәtinin texnoloji sәnәdlәrin laboratoriyası

ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınağı vә metroloji attestasiyası laboratoriyası•
müәssisәdә elmitәdqiqatın ekspertizası
lazımi sahәdә ekspertiza
konstruktor layihәlәrinin ekspertizası
nümunәnin sәnәdlәrinin ekspertizası

•
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Metroloji şöbәdә bu laboratoriya fәaliyyәt göstәrir?

Metroloji şöbәdә neçә laboratoriya fәaliyyәt göstәrir?

Aşağıda verilmiş funksiyalardan hansını metroloji şöbә yerinә yetirir?

Metroloji şöbә aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinә yetirir?

Metroloji şöbә hansı funksiyanı yerinә yetirir?

Bu funksiyalardan hansını metroloji şöbә yerinә yetirir?

Aşağıdakı funksiyalardan hansını metroloji şöbә yerinә yetirir?

normativtexniki sәnәdlәrin işlәnmәsi vә metroloji ekspertizası•
ixtisaslaşmış laboratoriyas
elmitәdqiqat laboratoriyası
texniki sәnәdlәrin ekspertizası laboratoriyası
nümunәyә dair sәnәdlәrin ekspertizası laboratoriyası

müxtәlif növ fәaliyyәtlәrin ekspertizasının ekspertizası
ixtisaslaşmış fәaliyyәtinin ekspertizası
elmitәdqiqat işlәrinin ekspertizası
texniki sәnәdlәrin baxılmasının ekspertizası
metroloji xidmәtlәrә tәşkilatimetodik rәhbәrlik edәn laboratoriya•

3•
5
10
9
7

nazirliyin metroloji xidmәt üçün müәssisәlәrin hazırlanması vә onların peşә hazırlığının artırılması üzrә işlәri
tәşkil edir

•
NTSin işlәnmәsinә nәzarәti hәyata keçirir vә aktlar tәrtib edir
NTSin ölçmә avadanlıqlarının sınağı zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına nәzarәt edir
NTSin etibarlılığının hәrtәrәfli tәdqiqi vә müәssisәyә çatdırılması
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı zavodlara göndәrmәk

tәşkilatlarda metroloji tәminat üzrә dövlәt standartlarını hәyata keçirir•
NTSin işlәnmәsinә nәzarәti hәyata keçirir vә hesabatları araşdırır
NTSin ölçmә vasitәlәrinin sınağı zamanı aşkar edilmiş qüsurların aradan qaldırılmasına nәzarәt edir
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı әtraflı tәhlil etmәk vә nәticәlәrin qeydinin aparılması
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı fabriklәrә göndәrmәk

nazirlik sistemindә metroloji tәminatın vәziyyәti barәdә materialları toplayır•
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı dolğunluğunun ekspertlәr tәrәfindәn yoxlanılması
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı tәşkilatlara göndәrmәk
NTSin ölçmә vasitәlәrinin sınağı zamanı aşkar edilmiş müxtәlif növ nöqsanların aradan qaldırılmasına nәzarәt
edir
NTSin işlәnmәsindә mümkün çatışmazlıqların mәnbәyini müәyyәn edir

NTSin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti hәyata keçirir
metroloji xidmәtlәrin yaradılması üzrә iş aparır, baş vә baza tәşkilatların tәyin olunması üzrә tәkliflәr hazırlayır•
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı idarәlәrә göndәrmәk
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı tәhlil edib tәkliflәr etmәk
NTSin ölçmә vasitәlәrinin istismarı zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına nәzarәt edir

NTSin müәssisәlәrdә tәtbiqinә nәzarәti hәyata keçirir
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı rәhbәrliyinә göndәrmәk
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Metroloji şöbә aşağıdakı funksiyalardan birini yerinә yetirir:

Metroloji şöbә bu funksiyalardan hansını yerinә yetirir?

Metroloji şöbә aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinә yetirir?

Metroloji orqanların vә onların ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunmasına vә istehsalatın metroloji
tәminatına yönәldilmiş fәaliyyәtlәri necә adlanır?

Metroloji fәaliyyәtin әsas mәqsәdi nәdir?

Düzgün cavabı seçin.Müәssisәdә ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması hansı cәhәtdәn

Müәssisәdә ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması .................. cәhәtdәn әsaslandırılmamalıdır?

NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı aydınlaşdırmaq mәqsәdilә tәdqiqat aparmaq
NTSin ölçmә vasitәlәrinin ilkin sınaqlarının tәşkili zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına
nәzarәt edir
metroloji attestasiyasını tәşkil edir•

NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı komitәlәrinә göndәrmәk
NTSin etibarlılığı haqqında mәlumatın әtraflı şәkildә tәhlili
metroloji tәminatın vәziyyәtini tәhlil edir•
NTSin tәtbiqinә mane olan ünsürlәri tәyin edir
NTSinölçmә vasitәlәrinin dövri yoxlanılması zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına nәzarәt edir

NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı nazirliklәrә göndәrmәk
metroloji tәminat üzrә perspektiv vә cari tәdbirlәri planlaşdırır•
NTSin işlәnmәsindә ola bilәcәk qüsurları araşdırır
NTSin ölçmә vasitәlәrinin yoxlanılması zamanı aşkar edilmiş müxtәlif nöqsanların aradan qaldırılmasına nәzarәt
edir
NTSin etibarlılığı haqqında mәlumatın tәhlili

metroloji tәminat sahәsindә nazirliyin (komitәnin,şirkәtin) әsas fәaliyyәt istiqamәtini tәyin edir•
NTSin ölçmә vasitәlәrinin sınağı zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına nәzarәt edir
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı Azәrdövlәtstandarta göndәrmәk
NTSin işlәnmәsinә nәzarәti hәyata keçirir
NTSin etibarlılığı haqqında informasiyanı tәhlil etmәk

texnoloji xidmәtin baza tәşkilatı
dövlәt texnoloji tәşkilatı
metroloji xidmәti•
müәssisә texnoloji tәşkilatı
texnoloji xidmәtin baş tәşkilatı

mәhsulların yüksәk estetikliyini tәmin etmәk
mәhsulların keyfiyyәtini tәmin etmәk•
mәhsulların yüksәk etibarlılığını tәmin etmәk
mәhsulların yüksәk uzunömürlülüyünü tәmin etmәk
mәhsulların yüksәk texnolojiliyini tәmin etmәk

texnoloji
elmi
iqtisadi
texnikiiqtisadi•

maddi
sosialiqtisadi•
elmi
texniki
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Müәssisәdә ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması hansı cәhәtdәn әsaslandırılmamalıdır?

Biri sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyildir:

Sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyildir:

Verilәnlәrdәn biri sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyildir?

Metroloji xidmәtin strukturu, say tәrkibi, hәll etdiyi mәsәlәlәrin hәcmi vә hәmçinin onun fәaliyyәtinin
inkişafının әsas istiqamәtlәri ......................... asılı deyildir.

Metroloji xidmәtin strukturu, say tәrkibi, hәll etdiyi mәsәlәlәrin hәcmi vә hәmçinin onun fәaliyyәtinin
inkişafının әsas istiqamәtlәri asılı deyildir:

Metroloji xidmәtin strukturu, say tәrkibi, hәll etdiyi mәsәlәlәrin hәcmi vә hәmçinin onun fәaliyyәtinin
inkişafının әsas istiqamәtlәri nәdәn asılı deyildir?

inzibati

madditexniki•
elmi
texnoloji
inzibati
texniki

ölçü avadanlıqlarının xaricdәn gәtirilmәsi vasitәlәri•
müxtәlif tәyinatlı texnologiyaların metroloji tәminatının tәhlili
axın xәtlәri vә onların tәminatının tәhlili
istehsalatın sәviyyәsinin tәhlili
ölçmәlәrin tәminatının tәhlili

cihazların qәbul vasitәlәri•
ölçmәlәrin vәziyyәtinin tәhlili
istehsalatın texniki tәchizatının tәhlili
axın xәtlәrinin metroloji tәhlili
texnologiyaların tәhlili

texnologiyaların metroloji tәminatının tәhlili
axın xәtlәrinin metroloji tәminatının tәhlili
istehsalat prosesinin metroloji tәminatının tәhlili
müxtәlif ölçmәlәrin vәziyyәtinin tәhlili
nәzarәt vasitәlәri•

daşınmanın şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsindәn
istismardan
metroloji tәminatdan
metroloji tәminat üzrә işlәrin xarakterindәn•
qablaşdırmanın keyfiyyәtindәn

daşınmanın şәraitindәn
buraxılan mәhsulun xarakterindәn•
istismardan
metroloji tәminatdan
qablaşdırmanın formasından

istismarından
daşınmadan
qablaşdırmadan
metroloji tәminat üzrә işlәrdәn

•
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Verilәnlәrdәn biri müәssisәnin metroloji xidmәtinin әsas xüsusiyyәti deyildir?

Bunlardan hansı müәssisәnin metroloji xidmәtinin әsas xüsusiyyәti deyildir?

Aşağıdakılardan biri müәssisәnin metroloji xidmәtinin әsas xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin metroloji xidmәtinin әsas xüsusiyyәti deyildir?

Müәssisә metroloji xidmәti onun .................. ilә sıx әlaqәdә işlәmir?

Müәssisә metroloji xidmәti müәssisәnin ................... ilә sıx әlaqәdә işlәmir?

Müәssisә metroloji xidmәti onun hansı bölmәlәri ilә sıx әlaqәdә işlәmir?

Müәssisә metroloji xidmәti müәssisәnin hansı struktur bölmәlәri ilә sıx әlaqәdә işlәmir?

istehsalatın xarakterindәn•

müstәqil
sәlahiyyәtlilik•
düzgün
xidmәt zamanı çevik
sәriştәli

dürüst
sәrbәstlik•
müstәqil
sәriştәliliyin yüksәldilmәsi
çevik

azadlıq•
işdә çevik
fәaliyyәtdә qabaqcıl
texniki sәriştәli
müstәqil

tabeçilik•
qabaqcıl
çevik
sәriştәli
müstәqil

kәrgüzarlıq şöbәsi•
qәbul şöbәsi
rәhbәr vә onun müavini
mühasibat
normativ sәnәdlәr şöbәsi

müdiriyyәt
insan resursları departamenti
rәhbәrlik•
istehsala nәzarәt şöbәsi
mühasibat

audit
tәsәrrüfat şöbәsi
mühasibatlıq•
nәzarәt
arxiv
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Müәssisә metroloji xidmәti onun hansı struktur bölmәlәri ilә sıx әlaqәdә işlәmir?

Hansı halda müәssisә metroloji xidmәti yaradıla bilmәz?

Müәssisә metroloji xidmәti hansı halda yaradıla bilmәz?

Müәssisә metroloji xidmәti yaradıla bilmәz:

Müәssisә metroloji xidmәti bu halda yaradıla bilmәz:

Müәssisә metroloji xidmәti hansı halda yaradıla bilmәz?

Texnikiiqtisadi sәmәrә özünü nә zaman büruzә verir?

qeydiyyat şöbәsi
kadrlar şöbәsi
inzibatlıq•
mühasibat
müdiriyyәt

normativ sәnәdlәrlә iş şöbәsilә
hazırlıq•
qәbul şöbәsi
rәhbәr
mühasibat

mәhsula daimi nәzarәtin tәşkili
müxtәlif ölçü vasitәlәrinin yoxlanılması
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin sınağının
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
ehtiyac olmadıqda•

müәssisәdә buraxılan mәhsula nәzarәt etmәk
müәssisәdә ölçmә avadanlıqlarının sınağının aparılması
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin dövri surәtdә yoxlanılması
buraxılan mәhsul qrupunun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
әsasverici sәnәdlәrdә olmadıqda•

lazımi şәrait olmadıqda•
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin yoxlanılması
istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin sınağının tәşkili
buraxılan mәhsula nәzarәt etmәk üçün

müәssisәdә buraxılan mәhsula nәzarәt
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin yoxlanılması
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin sınağı
müәssisәdә buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
tәlәb olunan lәvazimatlar olmadıqda•

müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin yoxlanılması
tәlәb olunan normativtexniki sәnәdlәr olmadıqda•
müәssisәdә buraxılan mәhsula nәzarәt
müәssisәdә buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin sınağı

istehsalın sәmәrәlilik dәrәcәsinin yüksәldilmәsi zamanı•
mәhsulun layihәlәndirilmәsi
texniki cәhәtdәn tәchiz olunmasında
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Texnikiiqtisadi sәmәrә özünü büruzә verir:

Texnikiiqtisadi sәmәrә özünü nә vaxt büruzә verir?

Texnikiiqtisadi sәmәrә özünü nә zaman büruzә verir?

Müәssisәdә ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması hansı cәhәtdәn әsaslandırılmalıdır?

Müәssisә metroloji xidmәt fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri nәdәn ibarәtdir?

Müәssisә metroloji xidmәt fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri ............ ibarәtdir.

Müәssisә metroloji xidmәt fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri bunlardan hansından ibarәtdir?

işçilәrin sәriştәlilik sәviyyәsinin artırılmasında
idarәetmәnin tәşkilindә

materiallarla tәchiz olunması
mәhsulun istehsala qoyulması
idarәetmәnin lazımi sәviyyәdә tәşkil edilmәsi
işçilәrin ixtisasartırılmasında
buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi zamanı•

mәhsulun istehsalına başlanması
işçilәrin peşә hazırlığının yüksәldilmәsi
idarәetmәnin mәqsәdәuyğun tәşkilindә
xammalla tәchiz olunmasında
texnoloji proseslәrin idarә edilmәsinin yaxşılaşdırılması zamanı•

işçilәrin peşә hazırlığı
idarәetmәnin düzgün tәşkil edilmәsi
texnoloji proseslәrә nәzarәtin yaxşılaşdırılması zamanı•
mәhsulun istehsala qoyulması
xammal vә materiallarla tәchiz olunması

sosial
maddi
texnikiiqtisadi•
texniki
iqtisadi

yoxlamanın müddәtindә görülәn işlәri mәnimsәmәkdәn•
avadanlığın istismar xassәlәri
cihazların düzgün quraşdırılması
ölçmә vasitәlәrinin uzunömürlülüyü
texniki cihazların işlәnib hazırlanması

ölçmә vasitәlәrinin istismara göndәrilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin laboratoriyada quraşdırılması
dövlәt yoxlamasının hәcmini azaltmaqdan,yoxlama laboratoriyalarının ölçmә vasitәlәrini istifadә edәn müәssisә
şәraitinә yaxınlaşdırmağı mәnimsәmәkdәn

•
ölçmә vasitәlәrinin layihәlәndirilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin tәmirә göndәrilmәsi

ölçmә vasitәlәrinin tәmirәyararlılıq xüsusiyyәti
bütün işçi vә nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin yoxlanılmasının vә idarә metroloji xidmәtinә ötürülmәsinin
mәnimsәnilmәsindәn

•
ölçmә vasitәlәrinin quraşdırılma vәziyyәti
ölçmә vasitәlәrinin istismarına olan tәlәblәr
ölçmә vasitәlәrinin hazırlanması
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Müәssisә metroloji xidmәt fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri nәlәrdәn ibarәtdir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

Bәndlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı bәnd sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

Sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrindәn biridir:

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

Göstәrilәnlәrin içindәn sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid olanı seçin:

Göstәrilәnlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

ölçmә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması
yeni növ ölçmә vasitәlәrinin yoxlanılmasının mәnimsәnilmәsindәn•
ölçmә vasitәlәrinin düzgün quraşdırılması
ölçmә vasitәlәrinin istismar xassәlәri
ölçmә vasitәlәrinin tәmiri

müәssisәnin işçilәrinin metroloji peşә hazırlığının yüksәldilmәsi vә tәmini•
sınaqlar
nәzarәtin aparılması
hәr növ cihazların qәbulu
müxtәlif ölçü cihazlarının idxal edlimәsi

sınaq avadanlıqları
nәzarәt zamanı istifadә olunan vasitәlәr
yeni yaradılmış ölçmә vasitәlәri vә metroloji tәminat üzrә normativ sәnәdlәr haqqında informasiya toplamaq•
idxal edilmiş cihazların qәbulu
ölçü avadanlıqlarının keyfiyyәt göstәricilәri

nәzarәt zamanı qeydlәr
sınaq avadanlıqları
ölçmә vasitәlәrinin xaricdәn gәtirilmәsi
cihazların qәbulunun tәlәblәrә uyğunluğu
sınaq avadanlıqları vә onların attestasiyasında iştirak etmәk•

cihazların qәbulu
sınaqlar növlәri
buraxılan mәhsulların keyfiyyәt kateqoriyaları vә attestasiyasında iştirak etmәk•
müfәttiş nәzarәtinin tәşkili
ölçü avadanlıqlarının ehtiyat hissәlәrinin idxalı

sınaqların dәqiqlik göstәricilәrinin tәyini
ölçü avadanlıqlarının standartlara uyğunluğunun yoxlanılması
cihazların saxlanılma şәraitinin tәlәblәri
ölçmә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması, istehsalı vә istismarına idarә nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi•
nәzarәtin yüksәk sәviyyәdә tәşkili

sınaq nәticәlәrinә nәzarәt
yeni ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqi vә onlara nәzarәt•
müxtәlif tәyinatlı cihazların qәbulu
ölçü avadanlıqlarının quraşdırılması
sınaq müddәtinin tәyini

ölçü avadanlıqlarının idxal edilmәsi
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Aşağıda verilәnlәrdәn sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid olanı seçin.

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrindәn biridir:

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

Sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid edilir:

Sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir:

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

Bunlardan hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

cihazların attestasiyası
nәticәlәrin tәhlili
ölçmә vasitәlәrinin tәmiri vә nizamlanması•
sınaqların tәşkili qaydaları

tәtbiq olunan bütün ölçmә vasitәlәrinin uçotunun aparılması, onların yoxlama vә tәmir qrafiklәrinin tәrtib
olunması, yeni cihazların alınması üçün sifarişlәrin hazırlanması

•
cihazların qablaşdırılması
nәzarәtbaxışın keçirilmәsi
ölçmәlәrin tәşkili
ölçü cihazlarının başqa ölkәlәrdәn gәtirilmәsi

idarә yoxlamasının vә attestasiyasının aparılması•
ölçü avadanlıqları
cihazların yoxlanılması
nәzarәt tәmin edilmәsi
sınaqların tәşkili

cihazların yoxlanılması
ölçü avadanlıqlarının xaricdәn gәtirilmәsi
dövri sınaq
fasilәsiz nәzarәt
ölçmә vasitәlәrinin vaxtında yoxlanmaya vә metroloji attestasiyaya tәqdim edilmәsi•

layihәlәndirmә
utilizasiya
lokal yoxlama sxemlәrinin hazırlanması vә işlәnilmәsi•
sınaqlar
cihazların istehsalı

nәzarәtin güclәndirilmәsi
cihazların tәşkilata qәbulu
ölçü avadanlıqlarının xaricdәn gәtirilmәsi vә onların quraşdırılması•
ölçmә vasitәlәrinin düzgün quraşdırılması
sınaqların dövri surәtdә tәşkili

cihazların ölkәyә qәbulu
sınaqların növ müxtәlifliyi
nәzarәt olunan keyfiyyәt göstәricisi
ölçü avadanlıqlarının xaricdәn gәtirilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin istismar xassәlәrinin tәdqiqi vә öyrәnilmәsi•

nәzarәtin növlәrә bölünmәsi
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin vә xüsusi texnoloji ölçmә avadanlığının işlәnib hazırlanması•
cihazların istehsala cәlbi
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Verilәnlәr bәndlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid edilә bilәr?

Verilәnlәrdәn biri sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

Verilәnlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrindәn biridir?

Aşağıda verilәnlәrdәn biri sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir:

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sәnaye metroloji xidmәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir?

Böyük müәssisәlәrdә metroloji xidmәt üzrә aparılan işlәrin hәcmi böyük olduqda, orada yaradılan baş
metroloq şöbәsinin tәrkibindә nәlәr olmalıdır?

ölçü avadanlıqlarının müәssisәyә çatdırılması
dağıdıcı sınaqlar

istehsalatın metroloji tәminatı üzrә normativtexniki sәnәdlәrin hazırlanması vә onların tәtbiqi•
sınaq nәticәlәrinin işlәnmәsi
ölçü avadanlıqlarının idxalı
cihazların qәbulu
müntәzәm nәzarәtin tәşkili

istehsalatın metroloji tәminatı vә bu istiqamәtdә planlarının hazırlanması•
müxtәlif nәzarәt üsullarının müqayisәsi
cihazların müәssisәyә qәbulu
ölçü avadanlıqlarının idxalı
sınaq zamanı qeydlәrin aparılması

sınaq protokolunun tәrtibi
ölçü avadanlıqlarının xarici ölkәlәrdәn gәtirilmәsi
cihazların texniki cәhәtdәn qiymәtlәndirilmәsi
nәzarәt aparılması
konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrin metroloji ekspertizası vә nәzarәtinin tәşkili•

cihazların qәbulunun әsasları
ölçü avadanlıqlarının gәtirilmәsi
sınaq proseslәrinin tәşkili
nәzarәt
istehsalatın metroloji hazırlanması vә nәzarәtin tәşkili•

nәzarәtin tәşkili
ölçü avadanlıqlarının xaricdәn gәtirilmәsi
sınaqların tәşkili
ölçmә metodlarının vә vasitәlәrinin standartların vә texniki şәrtlәrin tәlәblәrinә uyğunluğuna nәzarәt•
cihazların qәbulu

ölçmәlәrin vәziyyәtinin vә istehsalatın metroloji tәminatının tәhlili•
sınaq
cihazların qәbulu
ölçü avadanlıqları
nәzarәt

nәzarәt üzrә ixtisasçı mütәxәssislәr
ölçmә vasitәlәrinin tәmiri vә quraşdırılması qrupu
tәkmillәşdirilmiş ölçmә metodları
yeni ölçmә vasitәlәri
akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyaları•
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Böyük müәssisәlәrdә metroloji xidmәt üzrә aparılan işlәrin hәcmi böyük olduqda, orada baş metroloq
şöbәsinin yaradılması mәqsәdәuyğundur.Bu şöbәnin tәrkibindә nәlәr olmalıdır?

Böyük müәssisәlәrdә metroloji xidmәt üzrә aparılan işlәrin hәcmi böyük olduqda, orada yaradılan baş
metroloq şöbәsinin tәrkibindә ............... olmalıdır.

Böyük müәssisәlәrdә metroloji xidmәt üzrә aparılan işlәrin hәcmi böyük olduqda, orada yaradılan baş
metroloq şöbәsinin tәrkibindә olmalıdır :

Böyük müәssisәlәrdә metroloji xidmәt üzrә aparılan işlәrin hәcmi böyük olduqda, orada yaradılan baş
metroloq şöbәsinin tәrkibindә nәlәr olmalıdır?

Böyük müәssisәlәrdә metroloji xidmәt üzrә aparılan işlәrin hәcmi böyük olduqda, orada baş metroloq
şöbәsinin yaradılması mәqsәdәuyğundur.Bu şöbәnin tәrkibindә nәlәr olmalıdır?

Metroloji xidmәtin strukturu, say tәrkibi, hәll etdiyi mәsәlәlәrin hәcmi vә hәmçinin onun fәaliyyәtinin
inkişafının әsas istiqamәtlәri hansından asılıdır?

Metroloji xidmәtin strukturu, say tәrkibi, hәll etdiyi mәsәlәlәrin hәcmi vә hәmçinin onun fәaliyyәtinin
inkişafının әsas istiqamәtlәri bunlardan hansından asılıdır?

ölçmә metodları
nәzarәt üzrә mütәxәssislәr
idarә metroloji nәzarәt qrupu
akkreditasiya olunmuş laboratoriyalar•
ölçmә vasitәlәri

ölçmә vasitәlәri haqqında dolğun informasiya
ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikalarının işlәnmәsi vә attestasiyası laboratoriyası•
nәzarәt üzrә ixtisaslı mütәxәssislәr
akkreditasiya olunmuş xüsusi texniki tәchizat bölmәsi
ölçmә metodlarının növ müxtәlifliyi

akkreditasiya şöbәsi
nәzarәt üzrә mütәxәssislәr komandası
ölçmә metodlarının tәhlili
standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin yaradılması bölmәsi üzrә laboratoriyalar•
ölçmә vasitәlәrinin etalon ölçülәrlә tәmini

ölçmәlәrin metodları
ölçmәnin vasitәlәri
istehsalatın metroloji hazırlanması, konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrin metroloji ekspertizası,laboratoriyalar•
nәzarәt mütәxәssislәri
akkreditasiya şöbәsi

ölçmә metodları
ölçmәlәrin növlәri üzrә ölçmә laboratoriyaları•
nәzarәt üzrә mütәxәssislәr
ölçmә vasitәlәri
akkreditasiya şöbәsi

istismarı
metroloji tәminat üzrә işlәri
daşınması
qablaşdırması
metroloji tәminat üzrә işlәrin xarakterindәn•

daşınmanın müddәti
istismarı
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Metroloji xidmәtin strukturu, say tәrkibi, hәll etdiyi mәsәlәlәrin hәcmi vә hәmçinin onun fәaliyyәtinin
inkişafının әsas istiqamәtlәri nәdәn asılıdır?

Müәssisәnin metroloji xidmәtinin әsas xüsusiyyәti hansıdır?

Müәssisә metroloji xidmәti onun hansı struktur bölmәlәri ilә sıx әlaqәdә işlәyir?

Müәssisә metroloji xidmәti müәssisәnin ........... ilә sıx әlaqәdә işlәyir?

Müәssisә metroloji xidmәti onun ......... ilә sıx әlaqәdә işlәyir.

Müәssisә metroloji xidmәti müәssisәnin hansı struktur bölmәlәri ilә sıx әlaqәdә işlәyir?

Müәssisә metroloji xidmәti müәssisәnin hansı struktur bölmәlәri ilә sıx әlaqәdә işlәyir?

metroloji tәminat üzrә işlәri
buraxılan mәhsulun xarakterindәn•
qablaşdırması

daşınmanın şәraiti
istehsalatın xarakterindәn•
istismarı
metroloji tәminatı
qablaşdırması

sәrbәst
tabeli
müstәqillik•
azad
sәlahiyyәtli

mühasibatlıq
qәbul şöbәsi
texniki nәzarәt şöbәsi ilә birlikdә•
audit
keyfiyyәtә nәzarәt

qәbul şöbәsi
normativ sәnәdlәrlә iş şöbәsi
akkreditasiya
sınaq şöbәsi ilә birlikdә•
rәhbәrlik

normativ sәnәdlәrlә iş şöbәsi
standartlaşdırma xidmәti ilә birlikdә•
mühasibat şöbәsi
attestasiya
rәhbәrlik

kadrlar şöbәsi
konstruktor şöbәsi ilә birlikdә•
müdiriyyәt
nәzarәt
mühasibat

normativ sәnәdlәrlә iş şöbәsi
rәhbәr
keyfiyyәtә nәzarәt şöbәsi ilә birlikdә•
qәbul şöbәsi
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Müәssisә metroloji xidmәti nә üçün yaradılır?

Müәssisә metroloji xidmәti hansı mәqsәdlә yaradılır?

Müәssisә metroloji xidmәti nә üçün yaradılır?

Müәssisә metroloji xidmәtinin yaradılma sәbәbi nәdir?

Müәssisә metroloji xidmәti nә üçün yaradılır?

İdarә metroloji xidmәtin әsas bәndlәri ....

Yoxlamaya әmәk sәrfi ümumi halda bir neçә amillәrdәn asılı deyildir. Bu amillәr hansılardır?

Yoxlamaya әmәk sәrfi ümumi halda hansı amillәrdәn asılı deyildir?

mühasibat

müәssisәdә buraxılan mәhsula vә onun keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin vaxtaşırı yoxlanılması
müәssisәdә olan müxtәlif ölçü vasitәlәrinin sınağı
müәssisәdә buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin lazımi sәviyyәdә saxlanılması
müәssisәdә buraxılan mәhsulun istismarının bilavasitә metroloji tәminatı kimi izah olunur•

istehsal olunan mәhsula nәzarәt etmәk
müәssisәdә buraxılan mәhsulun sınağı kimi izah olunur•
müәssisәdә olan ölçü vasitәlәrinin yoxlanılması
müәssisәdә istifadә edilәn ölçü vasitәlәrinin sınağı
istehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

buraxılan mәhsula nәzarәt etmәk
ölçü vasitәlәrinin yoxlanılması
ölçü vasitәlәrinin sınağı
buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
müәssisәdә buraxılan mәhsulun istehsalı kimi izah olunur•

müәssisәdә buraxılan mәhsulun işlәnilmәsi kimi izah olunur•
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinә dövri yoxlamanın tәşkili
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin sınağı
müәssisәdә buraxılan mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinin tәmini
müәssisәdә buraxılan mәhsula nәzarәtin sәmәrәli tәşkili

müәssisәnin şöbәlәrindә, sexlәrindә vә laboratoriyalarında metroloji tәminat üzrә işlәrә elmitexniki vә tәşkilati
metodik rәhbәrlik etmәk kimi izah olunur

•
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin sınağının tәşkil etmәk
müәssisәdә ölçü vasitәlәrinin yoxlamaq
müәssisәdә buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәltmәk
müәssisәdә buraxılan mәhsula nәzarәt etmәk

idarә metroloji xidmәtlәri
metroloji tәminat üzrә işlәrә rәhbәrlik
müәssisәlәrin metroloji fәaliyyәti
әsas bәndlәri müәssisәlәrin metroloji xidmәtlәridir•
dövlәt metroloji xidmәtlәri

avadanlığın dәqiqliyinin sәviyyәsi
avadanlığın innovativ keyfiyyәtlәri
avadanlığın mәhsuldarlıq sәviyyәsi
yoxlayıcıların tәkmillәşmәsi•
avadanlığın xәtalarının nәzәrә alınması
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Yoxlamaya әmәk sәrfinin asılı olmadığı bir neçә amil hansılardır?

Yoxlamaya әmәk sәrfi ümumi halda bir neçә amillәrdәn asılı deyildir. Bu amillәr hansılardır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında hansı işlәr öz әksini tapmamalıdır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında verilәn işlәrdәn hansı öz әksini tapmamalıdır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında bu işlәr öz әksini tapmamalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında hansı işlәr öz әksini tapmamalıdır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında olmamalıdır:

avadanlığın dәqiqliyi
avadanlığın buraxılabilәn xәtaları
avadanlığın yenilik sәviyyәsi
avadanlığın mәhsuldarlığı
yoxlayıcıların işinә münasibәtlәr•

avadanlığın dәqiqlik göstәricisi
yoxlayıcı avadanlığın sazlığı•
avadanlığın sazlığı
avadanlığın yeniliyi
avadanlığın hәssaslıq dәrәcәsi

avadanlığın dәqiqliyi
avadanlığın mәhsuldarlığı
yoxlayıcı ölçmә vasitәlәrinin ölçmәyә hazırlığı•
avadanlığın innovativliyi
avadanlığın hәssaslığı

metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin hazırlanması
metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması vә tәcrübәdә tәtbiqi
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların tәtbiqi
idarә metroloji nәzarәti üzrә NTSn işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat standartlarının işlәnib hazırlanmasına dәstәk

metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların araşdırılması
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin tәrtib edilmәsi
metroloji tәminat üzrә normativtexniki sәnәdlәrin işlәnib hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin vaxtında dövlәt yoxlamasına verilmәsi üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının tәdqiqi vә tәtbiq edilmәsi

metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının sәmәrәliliyinin yoxlanılması
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların hazırlanması
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin tәşkili
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib hazırlanmasının tәşkili
ölçmә vasitәlәrinin tәmiri üzrә NTSn işlәnib hazırlanması•

metroloji tәminatın texniki tapşırıqlarla uzlaşdırılması
metroloji tәminatın standartlara uyğunlaşdırılması
ölçmә vasitәlәrinin idarә yoxlaması vә metroloji attestasiyası üzrә NTSn işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminatın texniki şәrtlәrә uyğunlaşdırılması
metroloji tәminatın dövlәt proqramlarının hazırlanması

metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların hazırlanması
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi metodikalarının metroloji attestasiyası üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib hazırlanması
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Hansı işlәr idarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında öz әksini tapmamalıdır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında aşağıdakılardan hansı öz әksini tapmamalıdır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında ............... öz әksini tapmamalıdır.

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında öz әksini tapmamalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında hansı işlәr öz әksini tapmamalıdır?

Xronometraj kimlәr tәrәfindәn yerinә yetirilir?Xronometraj kimlәr tәrәfindәn yerinә yetirilir?

Xronometraj neçә yoxlama әmәliyyatı üzrә aparılır?

metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması

sınaqların aparılması üzrә NTSn işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat üçün standartların işlәnilmәsi
metroloji tәminat üçün texniki şәrtlәrin işlәnilmәsi
metroloji tәminat üçün texniki tapşırıqların hazırlanması
metroloji tәminat üçün dövlәt proqramlarının işlәnilmәsi

dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin,standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin vә standart nümunәlәrin yaradılması üzrә
NTSn işlәnib hazırlanması

•
texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
standartların işlәnib hazırlanması
texniki tapşırıqların hazırlanması

metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının sәmәrәliliyinin tәmini
istehsalın texnoloji hazırlanması üzrә NTSn işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat sahәsindә standartların işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin tәlәblәrini tәtbiqi
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların tәşkili

metroloji tәminatın texniki tapşırıqlar әsasında yoxlanılması
metroloji tәminat üzrә NTSin tәtbiqi•
konstruktor vә texnoloji sәnәdlәrin metroloji ekspertizası
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin hazırlanması
metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının tәtbiqi

metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә NTSin işlәnib hazırlanması vә tәtbiqi•
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların hazırlanması

texnoloqlari
ekspertlәri
kifayәt qәdәr tәcrübәyә malik olan bir neçә mütәxxәsis tәrәfindәn yerinә yetirilir•
mühәndislәri
konstruktorlari

2
1
yalnız 3•
5
4
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Ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması üçün iş vaxtının sәrfi normaları konkret müәssisә üçün hansı yol ilә
tәyin edilir?

Yoxlamaya әmәk sәrfi ümumi halda bir neçә amillәrdәn asılıdır.Bu amillәr hansılardır?

Yoxlamaya әmәk sәrfi ümumi halda hansı amildәn asılıdır?

Yoxlamaya әmәk sәrfi ümumi halda bir neçә amillәrdәn asılıdır.Bu amillәr hansılardır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında bu işlәr öz әksini tapmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında hansı işlәr öz әksini tapmalıdır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında olmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında ............... olmalıdır:

eksperimenti
nәzarәti
baxışı
tәcrübi
xronometraj•

ölçmә vasitәlәrinin ölçmә prosesinә hazırlığı
ölçmә cihazlarının sazlıq dәrәcәsinin tәyini
yoxlayıcının peşә hazırlığı•
peşәkarlıq keyfiyyәtlәri
tәkmillәşmәsi üçün kurslar

yoxlanılan ölçmә vasitәlәrinin oxşarlığı•
ölçmә vasitәlәrinin ölçmәyә hazırlanması
tәkmillәşmәsinә nәzarәt
icraçıların işlәrindә münasibәtlәr
ölçmә cihazlarının sazlığının yoxlanılması

tәkmillәşmә
yoxlayıcı avadanlığın mәhsuldarlığı•
ölçmә vasitәlәrinin ölçmәyә hazırlığı
ölçmә cihazlarının sazlığı
icraçıların işinә münasibәtlәr

idarә metroloji nәzarәti üzrә NTSin işlәnib hazirlanması•
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üçün texniki tapşırıqların hazırlanması
metroloji tәminat sahәsindә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib hazırlanması

ölçmә vasitәlәrinin vaxtında dövlәt yoxlamasına verilmәsi üzrә NTSin işlәnib hazirlanması•
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların tәrtibi
metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının işlәnilmәsinә dәstәk
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması

avadanlıqların istifadәsi üzrә texniki tapşırıqların hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә standartların tәrtib edilmәsi
sahәsindә üzrә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin tәmiri üzrә NTSin işlәnib hazirlanması•
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. İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında ..................... öz әksini tapmalıdır.

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında öz әksini tapmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında hansı işlәr olmalıdır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında öz әksini tapmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında bu işlәr öz әksini tapmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında hansı işlәr öz әksini tapmalıdır?

Dövlәt metroloji nәzarәtinә aid deyildir:

metroloji tәminatın standartların tәlәblәrinә uyğunluğunun yoxlanılması
metroloji tәminatın texniki tapşırıqlara uyğunluğunun yoxlanılması
ölçmә vasitәlәrinin idarә yoxlaması vә metroloji attestasiyası üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminatın texniki şәrtlәrә uyğunluğunun yoxlanılması
metroloji tәminatın dövlәt proqramlarına uyğunluğunun yoxlanılması

metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi metodikalarının metroloji attestasiyası üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat üzrә standartlara baxılması
metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarına baxılması
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqlara baxılması

sınaqların aparılması üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat sahәsi üzrә dövlәt proqramlarının işlәnilmәsi
metroloji tәminat sahәsi üzrә texniki şәrtlәrin işlәnilmәsi
metroloji tәminat sahәsi üzrә texniki tapşırıqların tәrtib edilmәsi
metroloji tәminat sahәsi üzrә standartların işlәnilmәsi

metroloji tәminat sahәsindә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
)metroloji tәminat sahәsindә standartların işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat sahәsindә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin,standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin vә standart nümunәlәrin yaradılması üzrә
NTSin işlәnib hazırlanması

•
metroloji tәminat sahәsindә texniki tapşırıqların hazırlanması

metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib tәrtibi vә baxılması
istehsalın texnoloji hazırlanması üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının tәrtibi vә baxılması
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların tәrtibi vә baxılması
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib tәrtibi vә baxılması

standartların işlәnib hazırlanması
konstruktor vә texnoloji sәnәdlәr üzrә NTSin işlәnib hazirlanması•
texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
texniki tapşırıqların hazırlanması
dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması

metroloji tәminat üzrә NTSin işlәnib hazırlanması vә tәtbiqi•
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların hazırlanması
metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması

ölçmә vasitәlәrinin tipinin tәsdiq edilmәsi qaydaları
dövlәt sınaqlarının aparılması qaydaları
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Dövlәt metroloji nәzarәtinә nәlәr aid deyildir?

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanunda hansı mәsәlәlәr öz әksini tapmışdır?

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanunda hansı mәsәlәlәrә yer verilmişdir әksini
tapmışdır?

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanunda hansı mәsәlәlәr öz әksini tapmışdır?

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun bunlardan hansı mәqsәdlә yaradılmışdır?

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun hansı mәqsәd ilә yaradılmışdır?

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun ............. mәqsәd ilә yaradılmışdır.

texniki nәzarәtin güclәndirilmәsi qaydaları
dövri yoxlamaların aparılması qaydaları
keyfiyyәtә nәzarәt•

dövlәt sınaqlarının tәşkili qaydaları
attestasiya•
müxtәlif yoxlama növlәri qaydaları
keyfiyyәtә nәzarәt metodlarının tәdqiqi qaydaları
texniki nәzarәt qaydaları

müәssisәdә tәşkil olunan metroloji nәzarәti
ölçmә vasitәlәrinin attestasiyasının tәşkili
ölçmә vasitәlәrinin standartlaşdırılması
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarının tipinin tәsdiq edilmәsi üzrә mәsәlәlәr•
idarә metroloji nәzarәti

ölçmә vasitәlәrinin akkreditlәşdirilmәsi
sahә metroloji nәzarәti
ölçmә vasitәlәrinin dövlәt sınaqlarının keçirilmәsi üzrә mәsәlәlәr•
müәssisә metroloji nәzarәti
ölçmә vasitәlәrinin sertifikatlaşdırılması

dövlәt metroloji nәzarәti üzrә mәsәlәlәr•
ölçmә vasitәlәrinin akkreditlәşdirilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin standartlaşdırılması
müәssisә metroloji nәzarәti
sahә metroloji nәzarәti

ARdә ölçmә vasitәlәrinin idxalı sahәsindә münasibәtlәri tәnzimlәmәk•
ölçmә vasitәlәrinin tәmirәyararlılığının tәmini
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili hәrtәrәfli araşdırılması
istehsalçıların hüquqlarının müdafiәsinin tәşkili
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsinin tәmin edilmәsi

ARdә ölçmә vasitәlәrinin ixracı sahәsindә münasibәtlәri tәnzimlәmәk•
istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına qanuni yanaşmanın tәşkili
ölçmәlәrin ümumi vәziyyәtinin tәhlili vә nәticәlәrin çıxarılması
ölçmә vasitәlәrinin yararlılıq sәviyyәsinin tәyini
istehsalçıların hüquqlarınınqanuni yolla müdafiәsi

istehsalçıların hüquqlarının müdafiәsi vә müzakirәsi
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsinә diqqәtin cәlb edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin yararlılığının tәmin edilmәsi
ölçmә vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi

•
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“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun .............. üçün yaradılmışdır.

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun yaradılmışdır:

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun bu mәqsәd ilә yaradılmışdır.

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun hansı mәqsәd ilә yaradılmışdır.

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun hansı mәqsәd ilә yaradılmışdır?

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanunun yaradılma mәqsәdi hansıdır?

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun hansı mәqsәd ilә yaradılmışdır.

“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

ARdә ölçmә vasitәlәrinin satışı•

ölçmә vasitәlәrinin yararlılığının tәmin edilmәsi
istehlakçıların hüquqlarının qanuni yollarla tәnzimlәnmәsi
ölçmә vәziyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi
ARdә ölçmә vasitәlәrinin tәmiri•
istehsalçıların hüquqlarının müdafiәsinin tәmin edilmәsi

ölçmә vәziyyәtinin ekspert üsulu ilә qiymәtlәndirilmәsi
istehsalçıların hüquqlarının müdafiәsi vә bu hüquqların tanınması
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında maariflәndirmә tәdbirlәrinin tәşkili
ölçmә vasitәlәrinin yararlılığının tәmin edilmәsi sahәsindә işlәrin tәşkili
ARdә ölçmә vasitәlәrinin istismarı•

istehsalçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında mәlumatların yayılması
istehlakçıların hüquqlarının qanun çәrçivәsindә müdafiә olunması
ölçmә vәziyyәtinin dәyәrlәndirilmәsi
ARdә ölçmә vasitәlәrinin sınağı•
ölçmә vasitәlәrinin yararlılığının tәmin edilmәsi

istehsalçıların hüquqlarının cәmiyyәtdә tәbliğ edilmәsi
istehlakçıların hüquqlarının elan edilmәsi
ölçmә vәziyyәtinin hәrtәrәfli tәhlil edilmәsi
ARdә ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması•
ölçmә vasitәlәrinin yararlılığının tәmini

ölçmә vәziyyәtinin tәdqiqi vә xәtaların aşkar edilmәsi
ARdә ölçmә vasitәlәrinin istehsalı•
istehsalçıların hüquqlarının müdafiәsinә diqqәt çәkmәk
istehlakçıların hüquqlarının müәyyәn edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin yararlılığının tәmin edilmәsi

ARdә ölçmә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması•
istehlakçıların hüquqlarının tәbliği
ölçmә vәziyyәtinin analizi
ölçmә vasitәlәrinin yararlılığının tәmin edilmәsi
istehsalçıların hüquqlarının müdafiәsi

ARdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsinin hüquqi әsaslarını müәyyәn etmәk•
ölçmә vasitәlәrinin yararlılığının tәmin edilmәsi
ölçmә vәziyyәtinin tәhlili
istehsalçıların hüquqlarının müdafiәsi
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi
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Qәrbi Avropa ölkәlәrindә metroloji fәaliyyәtin tәnzimlәndiyi sәnәdlәr hansılardır?

Ölçmәlәrin nәticәlәrinin yoxlanılması, yaxud akkreditlәşdirilmiş dövlәt laboratoriyalarına nәzarәt
nәzarәtin hansı formasına aiddir?

Ölçmә vasitәlәrinin özlәrinin sınaqları vә yoxlanılması hansı nәzarәt formasına aiddir?

Dövlәt metroloji nәzarәti vә qanunverici metrologiya sahәsindә nәzarәt hansı formada hәyata keçirilir?

Dövlәt metroloji nәzarәti vә qanunverici metrologiya sahәsindә nәzarәt neçә formada hәyata keçirilir?

Yoxlama idarәlәri aşağıdakı işlәrdәn hansını hәyata keçirir?

Yoxlama idarәlәri hansı işlәri hәyata keçirir?

2001ci ilin iyununda
2000ci ilin iyununda•
2004cü ilin iyununda
2003cü ilin iyununda
2002ci ilin iyununda

Almaniyada qәbul edilmiş “Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” qanunla
Almaniyada qәbul edilmiş “Yoxlama vasitәlәri haqqında” qanunla
Almaniyada qәbul edilmiş “Ölçü vasitәlәri haqqında”qanunla
AlmaniyadaKonstitusiya (73cü maddә) vә iki әsas qanunla: “Ölçmә işi vә yoxlama haqqında” vә “Ölçü vahidlәri
vә ölçü işi haqqında”. Hәr iki sәnәd 1985ci ildә qәbul edilmişdir.

•
Almaniyada qәbul edilmiş “Metroloji Mәrkәzlәrin yaradılması haqqında” qanunla

sistemli vә kompleks
planlı vә plansız
induktiv vә deduktiv
repressiv•
analiz vә sintez

sistemli vә kompleks
planlı vә plansız
preventiv•
induktiv vә deduktiv
analiz vә sintez

preventiv vә repressiv•
planlı
kompleks
sintez
deduktiv

6
2•
3
4
5

müxtәlif növ ölçü cihazlarının imtinalarının sәbәblәrinin araşdırılması
metroloji polisә cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi üçün göstәrişlәrin verilmәsidir•
ölçmә vasitәlәrinin yeni yoxlama metodlarının tapılması
yoxlama üsullarının işlәnib hazırlanması vә hesabatların tәrtibi
yoxlamanı aparan şәxslәrin texniki hazırlığı

cihazların yoxlanılmasında yeni metodların tәtbiqi
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Yoxlama idarәlәri bu işlәrdәn hansını hәyata keçirir?

Yoxlama idarәlәri bu işlәri hәyata keçirir:

Yoxlama idarәlәri hansı işlәri hәyata keçirir?

Ölçü vә çәki әrazi idarәlәrinә verilәn sәlahiyyәt hansı cavabda düzgün göstәrilmişdir?

Ölçü vә çәki әrazi idarәlәrinә bu sәlahiyyәt verilir:

Ölçü vә çәki әrazi idarәlәrinә verilәn sәlahiyyәt hansıdır?

Ölçü vә çәki әrazi idarәlәrinә bu sәlahiyyәt verilir:

yoxlamanı aparan heyәtin peşә hazırlığının attestasiyası
avadanlıqların imtinalarının sayına nәzarәtin tәşkili
yoxlama üsullarının işlәnilmәsinә nәzarәti
pozuntuların aşkar edilmәsinidir•

yeni yoxlama metodlarının tәtbiqi
cihazlarının imtinalarının sayına nәzarәti
yoxlamanı aparan şәxslәrin peşә hazırlığı
metroloji qaydalara riayәt edilmәsinә nәzarәtidir•
yoxlama üsullarının işlәnib hazırlanması

yoxlama üsullarının işlәnib hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin innovativ yoxlama metodları
yoxlamanı aparan şәxslәrin peşә hazırlığının qiymәtlәndirilmәsi
ölçü cihazlarına onların sahiblәrindә (istifadә yerlәrindә)•
ölçü cihazlarının istifadә müddәtinә nәzarәti

ölçü cihazlarının sayına nәzarәti
yoxlama üsullarının hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin yeni yoxlama metodlarının tәtbiqi
ölçmә vasitәlәrinin yoxlanmasıdır•
yoxlamanı aparan şәxslәrin peşә hazırlığına nәzarәti

ölçmә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması vә onların yeni yoxlama metodlarına nәzarәt•
yoxlama laboratoriyalarının texniki quruluşuna nәzarәt
yoxlamanı aparan şәxslәrin peşә hazırlığı sәviyyәsinin tәşkili
yoxlama üsullarının işlәnmәsinә nәzarәtin tәşkili
yoxlama üsullarının işlәnib hazırlanmasına nәzarәt üsulları

yoxlamanı aparan şәxslәrin peşә hazırlığına yoxlanılması
yoxlama üsulları vә bu üsulların işlәnib hazırlanmasına nәzarәt
ölçmә vasitәlәrinin (etalonlar da daxil olmaqla) planlaşdırılması•
yoxlama üsullarının işlәnib hazırlanması
yoxlama laboratoriyalarının qurulmasına texniki nәzarәt

yoxlamanı aparan şәxslәrin ixtisas biliyinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
yoxlama laboratoriyalarının tәlәblәr әsasında qurulması
yoxlama üsullarının seçilmәsi vә tәtbiqi
yoxlama üsullarının işlәnib hazırlanması
laboratoriyaların tanınması vә onlara nәzarәt•

yoxlama laboratoriyalarının texniki tәchizatı
yoxlama cihazlarının imtinalarının sayının qeydi
yoxlama üsullarının işlәnib hazırlanması
yoxlamanı aparan şәxslәrin peşә hazırlığının attestasiyası

•
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Federal fizikitexniki İnstitutun әsas vәzifәsi hansı variantda verilir?

Federal fizikitexniki İnstitutun әsas vәzifәsi nәdir?

Federal fizikitexniki İnstitutun әsas vәzifәsidir:

Federal fizikitexniki İnstitutun әsas vәzifәsi ..................... ibarәtdir?

Federal fizikitexniki İnstitutun әsas vәzifәsi hansıdır?

Federal fizikitexniki İnstitutun әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Federal sәviyyәdә metrologiyanın hüquqi әsasları harada öz әksini tapmışdır?

ölçmә vasitәlәrini istehsal edәn müәssisәlәrdә keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması•

fiziki kәmiyyәtlәrin ölçülmәsinin tәyini
ölçmә vasitәlәrinin tiplәrinin tәsdiqidir•
ölçmәlәrin uyğun növünün tәyin edilmәsi
ölçmә vasitәlәrinin tәmiri vә texniki yoxlanışın tәyin edilmәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyin edilmәsi

ölçmә vasitәlәrinin sınağı•
fiziki kәmiyyәtlәrin әdәdi qiymәtlәrinin tәyin edilmәsi
istismar zamanı mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyin edilmәsi
ölçmә avadanlıqlarının tәyini
ölçmәlәrin növlәrә bölünmәsinin tәyini

ölçmәlәrin müüәyyәn növünün tәyini edilmәsi
texnoloji ölçmә vasitәlәrinin tәyini edilmәsi
mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyini edilmәsi
fiziki kәmiyyәtlәrin tәtbiq sahәlәrinin tәyini edilmәsi
dövlәt etalonlarının tәtbiqi•

fiziki kәmiyyәtlәrin texniki göstәricilәrinin tәyini
ölçmәlәrin vaxtının tәyini
ölçmә vasitәlәrinin sazlığının tәyini
dövlәt etalonlarının saxlanması•
keyfiyyәt göstәricilәrinin sәviyyәsinin tәyini

müxtәlif növ fiziki kәmiyyәtlәrin tәşkili
ölçmәlәrin növünün tәyini
ölçmә vasitәlәrinin tәmirinin tәşkili
keyfiyyәt göstәricilәrinin sәviyyәsinin tәyini
dövlәt etalonlarının işlәnib hazırlanması•

fiziki kәmiyyәtlәrin tәyini
ölçmәlәrin növünün tәyini
ölçmә vasitәlәrinin tәyini
keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyini
ölçü vahidlәrinin müәyyәn edilmәsi•

“Ölçmәlәr haqqında” qanunlarda
“Ölçü vasitәlәri haqqında” qanunlarda
“Ölçü avadanlıqları haqqında” qanunlarda
“Ölçü cihazları haqqında” qanunlarda
“Metrologiya sahәsindә pozuntular (inzibati) haqqında” tәlimatlarda•
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Federal sәviyyәdә metrologiyanın hüquqi әsasları bu qanunlarda öz әksini tapmışdır? 1. “Tipin tәsdiq
edilmәsi vә yoxlama üzrә işә görә әmәk haqqı haqqında” tәlimatlarda 2. “Ölçü cihazları haqqında”
qanunlarda 3. “Ölçü vasitәlәri haqqında” qanunlarda

Federal sәviyyәdә metrologiyanın hüquqi әsasları öz әksini tapmışdır: 1. “Ölçü vasitәlәri haqqında”
qanunlarda 2. “Ölçü avadanlıqları haqqında” qanunlarda 3. “Hazır qablaşdırmalar haqqında” tәlimatlarda

Federal sәviyyәdә metrologiyanın hüquqi әsasları burada öz әksini tapmışdır: 1.“Ölçü vasitәlәri
haqqında” qanunlarda 2. “Tibbi cihazlar haqqında” qanunlarda 3. “Ölçü cihazları haqqında” qanunlarda 4.
“Yoxlama haqqında” tәlimatlarda

Federal sәviyyәdә metrologiyanın hüquqi әsasları bu sәnәddә öz әksini tapmışdır? 1. “Ölçü
avadanlıqları haqqında” qanunlarda 2. “Ölçü cihazları haqqında” qanunlarda 3. “Tibbi cihazlar haqqında”
qanunlarda

Federal sәviyyәdә metrologiyanın hüquqi әsasları harada öz әksini tapmışdır? 1. “Ölçü vasitәlәri
haqqında” qanunlarda 2.“Yoxlama haqqında” qanunlarda 3. “Ölçmәlәr haqqında” qanunlarda

Federal sәviyyәdә metrologiyanın hüquqi әsasları harada öz әksini tapmışdır?

Qәrbi Avropa ölkәlәrindә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunmasında hansı institutun әn böyük xidmәti
olmuşdur?

1 vә 3
1,2 vә 3
2 vә 3
yalnız 1•
1 vә 2

1 vә 2
1,2 vә 3
yalnız 3•
1 vә3
2 vә 3

yalnız 4
yalnız 1
hamısı
heçbiri
2 vә 4•

1,2 vә 3
1 vә 2
2 vә 3
1vә 3
yalnız 3•

1,2 vә 3
1 vә 2
2 vә 3
yalnız 2•
1 vә 3

“Ölçü avadanlıqları haqqında” tәlimatlarda
“Ölçü vahidlәri haqqında” qanunlarda•
“Ölçü vasitәlәri haqqında” tәlimatda
“Ölçmәlәr haqqında” tәlimatlarda
“Ölçü cihazları haqqında” tәlimatda
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Qәrbi Avropa ölkәlәrindә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunmasına hansı tәşkilat xidmәt edir?

Qәrbi Avropa ölkәlәrindә metroloji fәaliyyәt hansı sәnәdlә tәnzimlәnir?

Qәrbi Avropa ölkәlәrindә metroloji fәaliyyәt bu sәnәdlә tәnzimlәnir:

Qәrbi Avropa ölkәlәrindә metroloji fәaliyyәt hansı sәnәdlә tәnzimlәnir?

Rumıniyada qanunverici metrologiya әsasәn tәtbiq edilir:

Rumıniyada qanunverici metrologiya әsasәn hansı sahәlәrә tәtbiq edilir? A)xidmәt

Rumıniyada qanunverici metrologiya әsasәn tәtbiq edilir:

Rusiyanın texniki institutu
Almaniyanın texniki institutu
Fransanın fizikitexniki institutu•
İtaliyanın texniki institutu
ABŞın texniki institutu

AROMVET
AVROMET•
AROVMET
AEORVMT
AORMVET

Fransada“Metrik sistem vә ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması haqqında” qanunla (1985ci il)•
Fransada qәbul edilmiş “Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” qanunla
Fransada qәbul edilmiş “Metroloji Mәrkәzlәrin yaradılması haqqında” qanunla
Fransada qәbul edilmiş “Yoxlama vasitәlәri haqqında” qanunla
Fransada qәbul edilmiş “Ölçü vasitәlәri haqqında” qanunla

ABŞda qәbul edilmiş “Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” qanunla
ABŞda qәbul edilmiş “Yoxlama vasitәlәri haqqında” qanunla
ABŞda qәbul edilmiş “Ölçü vasitәlәri haqqında” qanunla
ABŞdaKonstitusiya (bölmә, maddә1) vә bir neçә qanunla, mәsәlәn, “Metrik sistem haqqında” (1966cı il),
“Malların qablaşdırılması vә saxlanılması haqqında” (1996cı il) vә s.

•
ABŞda qәbul edilmiş “Metroloji Mәrkәzlәrin yaradılması haqqında” qanunla

Böyük Britaniyada “Metroloji Mәrkәzlәrin yaradılması haqqında” qanunla
Böyük Britaniyada “Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” qanunla
Böyük Britaniyada1985ci ildә qәbul edilmiş “Ölçülәr vә çәkilәr haqqında” qanunla•
Böyük Britaniyada “Ölçü vasitәlәri haqqında”qanunla
Böyük Britaniyada “Yoxlama vasitәlәri haqqında” qanunla

xidmәt
qablaşdırma
istehsalat
sәnaye
yük nәqliyyatının tәhlükәsizliyindә•

әmәyin mühafizәsindә•
xidmәt
maliyyә
әdliyyә
sәhiyyә

mәdәniyyәt
idxal
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Rumıniyada qanunverici metrologiya әsasәn bu sahәdә tәtbiq edilir:

Rumıniyada qanunverici metrologiya әsasәn hansı sahәlәrә tәtbiq edilir?

Rumıniyada qanunverici metrologiya әsasәn ............ sahәsindә tәtbiq edilir.

Rumıniyada qanunverici metrologiya Bürosunun әsas funksiyaları nәdәn ibarәtdir?

Rumıniyada qanunverici metrologiya Bürosunun әsas funksiyasını tәşkil edir:

Rumıniyada qanunverici metrologiya Bürosunun әsas funksiyası ................ ibarәtdir.

.Rumıniyada qanunverici metrologiya Bürosunun әsas funksiyası hansı bәnddә verilir?

ixrac
sәrnişin nәqliyyatının tәhlükәsizliyindә•
idman

sәnaye
tәhsil
satış
idman
әtraf mühitin mühafizәsindә•

sәhiyyәdә•
xidmәt
idman
turizm
müәssisә

mәdәniyyәt
ticarәtdә•
sәnaye
idman
xidmәt

ölçmә üçün şәraitin tәmin edilmәsindәn
sınaq avadanlıqlarının istismara hazırlığından
ölçmә metodikalarının işlәnilmәsindәn
yoxlamaların yüksәk sәviyyәdә keçirilmәsindәn
kalibrlәmә laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi•

yoxlama laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi•
ölçmә metodikalarının işlәnilmәsindәn
ölçmә üsullarının müxtәlif müәssisәlәrdә tәtbiqindәn
sınaq laboratoriyalarının sınağa hazırlığından
yoxlamaların dürüst keçirilmәsindәn

ölçmә vasitәlәrinin tipinin tәsdiqi•
ölçmә metodikalarının uzlaşdırılmasından
müәssisәlәrdә yoxlamaların keçirilmәsindәn
sınaq avadanlıqlarının attestasiyasından
ölçmәlәrin tәşkilindәn

müxtәlif ölçmә üsullarının işlәnib hazırlanmasından
cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi•
sınaq avadanlıqlarının sınağa hazırlanması prosesindәn
yoxlamaların keçirilmәsindәn vә aktların tәrtibindәn
ölçmә metodikalarının işlәnilmәsindәn vә sәmәrәliliyinin tәyinindәn
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Rumıniyada qanunverici metrologiya Bürosunun әsas funksiyasıdır:

Rumıniyada qanunverici metrologiya Bürosunun әsas funksiyaları nәdәn ibarәtdir?

Rumıniyada qanunverici metrologiya Bürosunun әsas funksiyasıdır:

Rumıniyada qanunverici metrologiya Bürosunun әsas funksiyaları nәdәn ibarәtdir?

Rumıniyada “Ölçmәlәr haqqında” Qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir

Rumıniyada qanunverici metrologiya Bürosu haqqında hökumәtin qәrarı neçәnci ildә olmuşdur?

Sloveniya Metrologiya İnstitutu dövlәt metrologiya orqanı kimi bu işlә mәşğul olur:

Sloveniya Metrologiya İnstitutu dövlәt metrologiya orqanı kimi hansı işlәrlә mәşğul olur?

ölçmә metodikalarının işlәnilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi ilә
sınaq avadanlıqlarının sınağa hazırlığı ilә
pozuntuların müәyyәn edilmәsindәn•
yoxlamaların keçirilmәsi ilә
ölçmә üsullarının sәmәrәlilik dәrәcәsinin araşdırılması ilә

sınağa hazırlığın aparılması ilә
ölçmә metodikalarının işlәnib hazırlanması ilә
ölçmә metodikalarının yenilәri ilә әvәz edilmәsi ilә
dövlәt metroloji nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindәn•
yoxlamaların keçirilmәsindәn vә nәticәlәrin tәhlili ilә

milli etalonlar sisteminin lazımi sәviyyәdә saxlanması•
ölçmә üsullarının tәkmillәşdirilmәsindәn
sınaq vasitәlәrinin sınağa hazırlığından
yoxlamaların keçirilmәsi üçün şәraitin tәşkilindәn
ölçmә metodikalarının inkişaf etdirilmәsindәn

ölçmә üsullarının işlәnib hazırlanmasından
qanunverici metrologiyanın әsaslarının işlәnib hazırlanması•
sınaq avadanlıqlarının sınağa hazırlığından
yoxlamaların keçirilmәsindәn
ölçmә metodikalarının işlәnilmәsindәn

1995
1992•
1993
1994
1996

1995
1992•
1993
1994
1996

slovak standart nümunәlәrinin sertifikatlaşdırılması ilә•
sınaq stendlәrinin yenilәnmәsi
metrologiya sahәsindә innovativ fikirlәrin tәtbiqi
yoxlama işlәrinin aparılması zamanı nәticәlәrin tәhlili
metroloji yeniliklәrin işlәnib hazırlanması

metrologiya sahәsindә innovasiyaların tәtbiqi
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Sloveniya Metrologiya İnstitutu dövlәt metrologiya orqanı kimi .............. mәşğul olur.

Sloveniya Metrologiya İnstitutu dövlәt metrologiya orqanı ............. mәşğul olur.

Sloveniya Metrologiya İnstitutu dövlәt metrologiya orqanı kimi hansı işlәrlә mәşğul olur?

Sloveniyada “Metrologiya vә yoxlama haqqında” Qanunda ............... öz әksini tapmışdır.

Sloveniyada “Metrologiya vә yoxlama haqqında” Qanunda ................ öz әksini tapmışdır?

Sloveniyada “Metrologiya vә yoxlama haqqında” Qanunda öz әksini tapmışdır?

Sloveniyada “Metrologiya vә yoxlama haqqında” Qanunda nә öz әksini tapmışdır?

metroloji qaydaların işlәnib hazırlanması metodlarının tәdqiqi
yoxlama işlәrinin tәşkili vә nәticәlәrin qeyd edilmәsi
kvalimetriya sahәsindә qәrarların qәbulu
metroloji ekspertiza ilә•

metroloji qaydaların işlәnib hazırlanması ilә
metrologiya sahәsindә qәrarların seçilmәsi ilә
standartlaşdırma fәaliyyәti üçün qәrarların qәbulu ilә
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi•
yoxlama işlәrinin tәşkili vә nәzarәtdә saxlanılması ilә

tәşkilatlarda ilkin etalonların yoxlanılması•
metroloji tәminat sahәsindә qәrarların qәbulu ilә
sertifikasiya sahәsindә qәrarların qәbulu ilә
yoxlama zamanı işlәrin nәzarәtdә saxlanması ilә
metroloji qaydaların tәtbiqi ilә

metroloji qaydaların işlәnib hazırlanması ilә
ölçmә vasitәlәrinin tipinin tәsdiq edilmәsi•
metrologiya sahәsindә qәrarların qәbulu ilә
standartlaşdırma sahәsindә qәrarların qәbulu ilә
yoxlama işlәrinin tәşkili ilә

metroloji tәşkilatların fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәti
metroloji qaydalar•
laboratoriyaların fәaliyyәtinin tәlәblәrә uyğun tәşkili istiqamәtlәri
yoxlamaya mәruz qalan tәşkilatların fәaliyyәt istiqamәtlәri
metroloji orqanların fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri

müәssisәlәrin metroloji fәaliyyәt istiqamәtlәri
laboratoriyaların fәaliyyәtinin istiqamәtlәri
etalonlar•
tәşkilatların yoxlamaların fәaliyyәt istiqamәtlәri
tәşkilatların metroloji fәaliyyәt istiqamәtlәri

sınaq laboratoriyaların fәaliyyәt istiqamәtlәri
ölçmә vasitәlәri•
müxtәlif yoxlama tәşkilatlarının fәaliyyәti
metroloji tәşkilatların fәaliyyәtinә nәzarәtin tәşkili
metroloji orqanların fәaliyyәti

metroloji orqanların fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
laboratoriyaların fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
yoxlama tәşkilatlarının fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
metroloji tәşkilatların fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi

•
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Sloveniyada “Metrologiya vә yoxlama haqqında” Qanunda nәlәr öz әksini tapmışdır?

Sloveniyada “Metrologiya vә yoxlama haqqında” Qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

Çexiya metrologiya institutunun tәrkibinә daxildir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri Çexiya metrologiya institutunun tәrkibinә daxildir?

Hansı Çexiya metrologiya institutunun tәrkibinә daxildir?

Aşağıdakılardan hansı Çexiya metrologiya institutunun tәrkibinә daxildir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı Çexiya metrologiya institutunun tәrkibinә daxildir?

Çexiyada metrologiya haqqında qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

ölçü vahidlәri•

metroloji orqanların fәaliyyәt istiqamәtlәri
laboratoriyaların fәaliyyәt istiqamәtlәri
yoxlama tәşkilatlarının fәaliyyәt istiqamәtlәri
metroloji tәşkilatların fәaliyyәt istiqamәtlәri
Standartlaşdırma vә metrologiya üzrә idarәnin fәaliyyәti•

1995
1991•
1992
1993
1994

sınaq laboratoriyalarının normativ sәnәdlәri
akkreditasiya olunmuş laboratoriyaların fәaliyyәt sahәlәri
xüsusi laboratoriyalar vә cihazlar
yoxlama stendlәrinin sazlığının yoxlama nәticәlәri
Çexiya kalibrlәmә üzrә sәlahiyyәtli laboratoriyalar•

yoxlama stendlәrinin tәchizatı
sınaq laboratoriyalarının personalı
xüsusilә tәchiz olunmuş laboratoriyalar
akkreditasiya olunmuş laboratoriyalar
Çexiya ölçmәlәr üzrә sәlahiyyәtli laboratoriyalar•

yoxlamada lazım olan stendlәri
sınaqlar üçün nәzәrdә tutulmuş standartlar
akkreditasiya olunmuş laboratoriyalar
Çexiya metrologiya institutunun yeddi müfәttişliyi•
xüsusi laboratoriyalar vә qurğular

xüsusi laboratoriyaların layihәlәri
Çexiya ionlaşdırıcı şüalanmalar üzrә müfәttişlik•
müxtәlif sınaq laboratoriyaları
akkreditasiya olunmuş laboratoriyaların texniki qurğuları
yoxlama stendlәrinin sәnәdlәri

yoxlama stendlәri
Çexiya müxtәlif ölçmә növlәri üzrә laboratoriyalar•
sınaq laboratoriyaları
akkreditasiya laboratoriyaları
xüsusi ekspetizası
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Polşada metroloji fәaliyyәtdәn gәlәn ümumi gәlirlәr nәdәn tәşkil olunur?

Polşada hansı ölçmә vasitәlәrinә mәcburi metroloji nәzarәt hәyata keçirilir?

Polşada .............. tәtbiq edilәn ölçmә vasitәlәrinә mәcburi metroloji nәzarәt hәyata keçirilir:

Polşada bu növ ölçmә vasitәlәrinә mәcburi metroloji nәzarәt hәyata keçirilir:

Polşada hansı ölçmә vasitәlәrinә mәcburi metroloji nәzarәt hәyata keçirilir?

Polşada “Ölçülәr haqqında”Qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

Yoxlama avadanlıqlarının intensiv yenilәşmәsi işindә Bolqarıstana hansı ölkәlәr yaxından kömәk edir?

1993
1990•
1991
1992
1994

tәhlillәrin aparılmasına görә alınan qonorarlardan
yoxlamaların keçirilmәsinә görә alınan qonorarlar ilә•
nәzarәtin keçirilmәsinә görә alınan qonorarlardan
sınağın keçirilmәsinә görә alınan qonorarlardan
ölçmәlәrin aparılmasına görә alınan qonorarlardan

sәnayedә müәssisәlәrindә
yeyinti sәnayesindә
qidaların qablaşdırılma mәmulatlarda
iaşәdә
әtraf mühitin mühafizәsindә istifadә olunan•

mәişәtdә
tәşkilatlarda
idarәlәrdә
әmәyin mühafizәsindә istifadә olunan•
istehsalda

müәssisәdә
tәdrisdә
inzibati proseslәrdә istifadә olunan•
ictimai istifadә
nәqliyyatda

mәişәtdә
iaşәdә
sәnayedә
istehsalatda
ticarәtdә istifadә olunan•

1999
1995
1993•
1994
1998

Almaniya vә Avropa İttifaqı•
Böyük Britaniyada
Fransada
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Bolqarıstanda “Ölçü vә ölçü cihazları haqqında qanun” neçәnci ildә yenilәnmişdir?

Bolqarıstanda “Ölçü vә ölçü cihazları haqqında qanun” neçәnci ildә qәbul olunmuşdur?

Hazırda Macarıstanda nә qәdәr kalibrlәmә laboratoriyası avropa tәlәblәrinә uyğunluq üzrә
akkreditlәşdirilir ?

Macarıstanda metrologiyanın inkişaf istiqamәtlәri hansılardır?

Macarıstanda metrologiyanın bu istiqamәtlәri inkişaf edir:

Macarıstanda metrologiyanın hansı istiqamәtlәri inkişaf edir?

Macarıstanda metrologiyanın neçә istiqamәti inkişaf edir?

ABŞda
Rusiyada

1999
1997
1996
1995•
1998

1952•
1956
1955
1954
1953

70dәn çox
60dan çox
50dәn çox•
90dan çox
80dәn çox

praktiki metrologiya
metodoloji metrologiya
metroloji sorğu vә onun nәticәlәrinin qeydi
nәzәri metrologiya
tәtbiqi metrologiyamüәssisәlәrdә mәhsulun keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi sistemlәrinin tәtbiqinin genişlәnmәsi ilә
әlaqәdar olaraq bu istiqamәtә tәlәbat xeyli artmışdır

•

fundamental metrologiya
metroloji attestasiya
praktiki metrologiya sahәsi
qanunverici metrologiyaәsas istiqamәtlәri ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması, tiplәrin sınağından ibarәtdir•
sorğu metrologiyası

elmi metrologiyamilli etalonların işlәnib hazırlanması, saxlanılması vә elmi tәdqiqatların aparılmasına üstünlük
verir

•
nәzәri metrologiya
vizual metrologiya
sorğu metrologiyası
praktiki metrologiya

4
1
2
bütün•
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Macarıstanda bütün qanunverici vә normativ aktların avropa ölkәlәri qanunvericiliyinә
uyğunlaşdırılması bunlardan hansına әsas verir?

Macarıstanda bütün qanunverici vә normativ aktların avropa ölkәlәri qanunvericiliyinә
uyğunlaşdırılması әsas verir:

Macarıstanda bütün qanunverici vә normativ aktların avropa ölkәlәri qanunvericiliyinә
uyğunlaşdırılması nәyә әsas verir?

Macarıstanda metrologiya sahәsindә әsas hüquqi aktlar neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

Macarıstanda metroloji fәaliyyәtә hansı tәşkilat rәhbәrlik edir?

Metroloji xidmәtlәrin yaradılması Rusiya Federasiyasında hansı sahәlәrdә mәcburidir?

Rusiya Federasiyasında bu xidmәtlәrin yaradılması sahlәri mәcburidir:

•
3

yoxlamaların tәtbiqinә•
sınaq üsullarının işlәnib hazırlanmasına hazırlıq
sınaq nümunәlәrinin seçilmәsi
sınaq üçün nümunәlәrin seçilmәsinin qaydalar üzrә tәşkili
sınaq avadanlıqlarının attestasiyasına

sınaqların tәşkili
sınaqların işlәnmәsi
fakultәtiv sınaqların tәtbiqinә•
sınaqların keçirilmәsi
sınaqların tәtbiqi

sınaq hazırlanmasına
sınaq seçilmәsinә
sınaqların aparılmasına
sınaqların tәşkilinә
nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınmasına•

19921995
19911992•
19931994
19981999
19951996

metrologiya üzrә orqan
metrologiya dövlәt idarәsi ilә•
metrologiya üzrә sahә idarәsi
metrologiya üzrә tәşkilatlar
metrologiya üzrә müәssisә idarәsi

ixracda
alıcı vә satıcı arasında qarşılıqlı hesablaşmalarda•
satışda
mübadilәdә
idxalda

akkreditasiyada
standartların tәtbiqidә
sertifikasiyada

•
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Ukraynada “Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Ukrayna Nazirlәr Kabinetinin Dekreti
nәlәri müәyyәn edir?

Ukrayna Nazirlәr Kabinetinin Dekreti müәyyәn edir:

Ukrayna Nazirlәr Kabinetinin Dekreti nәlәri müәyyәn edir?

Müvafiq qanuna görә Ukrayna Nazirlәr Kabinetinin Dekreti nәlәri müәyyәn edir?

Mövcud qanuna görә Ukrayna Nazirlәr Kabinetinin Dekreti nәlәri müәyyәn edir?

Nazirlәr Kabinetinin Dekreti Ukraynada nәlәri müәyyәn edir?

Ukraynada “Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Ukrayna Nazirlәr Kabinetinin Dekreti
neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

RFnin dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә mәhsulun uyğunluğunu yoxlamaq mәqsәdi ilә onun sınaqdan
keçirilmәsi

•
mәdәniyyәtdә

müәssisә metroloji xidmәtinin struktur quruluşunu
sahә metroloji xidmәtinin struktur quruluşunu
etalonlar sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsinә ümumi tәlәblәri•
laboratoriyaların struktur quruluşunu
idarә metroloji xidmәtinin struktur quruluşunu

idarә metroloji xidmәtinin fәaliyyәtini
metroloji xidmәtinin tәşkilati fәaliyyәt istiqamәtini
metroloji xidmәtinin tәşkilati strukturunun әsaslarını
etalonlar sisteminin yaradılmasına ümumi tәlәblәri ilә•
laboratoriyaların tәrkibini

tәtbiq olunan kәmiyyәt vahidlәrinә ümumi tәlәblәri•
sınaq laboratoriyalarının strukturunu
sahәnin tәşkilati strukturunu
müәssisә tәşkilati strukturunu
idarәnin tәşkilati strukturunu

müәssisә metroloji xidmәtinin quruluşunu
ölçmә vasitәlәrinә ümumi tәlәblәri•
laboratoriyaların ümumi quruluşunu
idarә metroloji xidmәtinin quruluşunu
sahә metroloji xidmәtinin quruluşunu

dövlәt metroloji xidmәtinin mәqsәd vә mәsәlәlәrini•
laboratoriyaların ümumi strukturunu
idarә metroloji xidmәtinin strukturunu
müәssisә metroloji xidmәtinin strukturunu
sahә metroloji xidmәtinin strukturunu

sahә metroloji xidmәtinin tәşkilati
dövlәt metroloji xidmәtinin tәşkilati strukturu•
laboratoriyaların tәşkilati
idarә metroloji xidmәtinin tәşkilati
müәssisә metroloji xidmәtinin tәşkilati

1994
1995
1999
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“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanuna әsasәn Belorusiyada Qanunverici metrologiya
hansı istiqamәtә yönәldilmişdir?

Qanuna әsasәn Belorusiyada Qanunverici metrologiya hansı istiqamәtә yönәldilmişdir?

Belorusiyada Qanunverici metrologiya hansı istiqamәtә yönәldilmişdir?

Hansı cavab Belorusiyada Qanunverici metrologiyanın istiqamәtini müәyyәn edir.

Göstәrilәnlәr arasından Belorusiyada Qanunverici metrologiya ilә bağlı olanı göstәrin.

Hazırda Belorusiyada Qanunverici metrologiya hansı istiqamәtә yönәldilmişdir?

Bәndlәrdәn birindә Belorusiyada Qanunverici metrologiyanın hansı istiqamәtә yönәldildiyi verilmişdir?

1998
1993•

sınaq üsullarının yenilәri ilә әvәz edilmәsinә
sınaqların tәşkilinә nәzarәtin güclәndirilmәsi
sınaqların aparılmasına vә hesabatların tәrtibinә
sınaq üçün nümunәlәrin seçilmәsinә vә sınağa cәlb olunmasına
kadr hazırlanmasına•

sınaqların lazımi sәviyyәdә tәşkilinә
beynәlxalq әmәkdaşlığa•
sınaq laboratoriyasının seçilmәsinә
sınaq vәsaitlәrinin sınaq prosesinә hazırlanmasına
sınaqlarının aparılmasına

sınaqların tәşkili mәsәlәlәrinin baxılmasına
sınaq üsullarının işlәnib hazırlanmasına
metroloji nәzarәtә•
sınaq üçün nümunәlәrin seçilmәsi qaydalarına
sınaq prosesinin tәchizatına nәzarәtә

sınaqların aparılma mәrhәlәlәrinin ardıcıllığına
sınaq prosedurunun tәşkilinә
dövlәt sınaqlarına vә tipin tәsdiqlәnmәsi ilә•
sınaq üsullarının işlәnib hazırlanmasına vә tәtbiqinә
sınaq üçün nümunәlәrin seçilmәsinә olan tәlәblәrә riayәt olunmasına

sınaq nümunәlәrinin saxlanılması
sınaq üsullarının seçilmәsi
standart nümunәlәrә vә standart sorğu mәlumatlarına•
sınaqların aparılması
sınaqların tәşkili

sınaq üsullarının tәkmillәşdirilmәsi
müxtәlif növ sınaqların tәşkilinә
müәssisәdә sınaqların aparılmasına
vahidlәrin ölçülәrinin etalonlardan ölçmә vasitәlәrinә ötürülmәsi ilә•
sınaq üçün nümunәlәrin seçilmәsinә

sınaqların tәşkilinә olan tәlәblәrә
sınaq üsullarının işlәnilmәsinә
sınaq nümunәlәrinin identifikasiyasına
sınaqların aparılması vә nәticәlәrin tәşkilinә
etalonlara•
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Belorusiyada Qanunverici metrologiya hansı istiqamәtә yönәldilmişdir?

Rusiya Federasiyasında “Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanuna әsasәn metroloji
xidmәtlәrin yaradılması hansı sahәlәrdә mәcburidir?

Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Rusiya Federasiyasında Qanuna әsasәn metroloji
xidmәtlәrin yaradılması hansı sahәlәrdә mәcburidir?

RF Qanuna әsasәn metroloji xidmәtlәrin yaradılması hansı sahәlәrdә mәcburidir?

Metroloji xidmәtlәrin yaradılması Rusiya Federasiyasında hansı sahәlәrdә mәcburidir?

Hansı sahәlәrdә Rusiya Federasiyasında metroloji xidmәtlәrin yaradılması mәcburidir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı Rusiya Federasiyasına aiddir?

RFdә metroloji xidmәtlәrin yaradılması hansı sahәlәrdә mәcburidir?

sınaqların tәşkilinә
sınaq üsullarının işlәnib hazırlanmasına
sınaq üçün nümunәlәrin seçilmәsinә
sınaqların aparılmasına
terminlәrә vә tәyinlәrә•

ticarәtdә
müxtәlif xidmәt növlәrinin tәşkilindә
sәnayenin fәrqli sahәlәrindә
mәdәniyyәtdә
RFin dövlәt orqanlarının tapşırığı ilә ölçmәlәrin aparılması•

sәnaye müәssisәlәrindә
sәhiyyә sahәsindә
idman sahәsindә
arbitraj mәhkәmәsinin tapşırığı ilә ölçmәlәrin aparılması•
mәdәniyyәt nazirliyindә

idman sahәsindә
mәdәniyyәtdә
xidmәtin yüksәk keyfiyyәtinin tәminindә
prokrorluq orqanlarının tapşırığı ilә ölçmәlәrin aparılması•
sәnayenin sahәlәrindә

idman sahәsindә
xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsidә
sәnayedә
mәhkәmәnin tapşırığı ilә ölçmәlәrin aparılması ilә•
mәdәniyyәt sahәsindә işlәrin tәşkilindә

istehsalatda
mәhsulun vә xidmәtlәri mәcburi sertifikatlaşdırılması zamanı•
mәdәniyyәtdә
mәhsulun qablaşdırılmasında
mәmulatın saxlanılmasında

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt edilmәsi•
iqtisadiyyatda
xidmәtdә
attestasiyada
sәnayedә
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Bu sahәlәrdә Rusiya Federasiyasında metroloji xidmәtlәrin yaradılması mәcburidir ?

Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Rusiya Federasiyasında Qanuna әsasәn metroloji
xidmәtlәrin yaradılması hansı sahәlәrdә mәcburidir?

Bu sahәlәrdә Rusiya Federasiyasında metroloji xidmәtlәrin yaradılması mәcburidir ?

Rusiya Federasiyasında metroloji xidmәtlәrin yaradılması mәcburidir:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı Rusiya Federasiyasına aiddir?

RF Qanuna әsasәn metroloji xidmәtlәrin yaradılması hansı sahәlәrdә mәcburidir?

Düzgün cavabı müәyyәn et. Rusiya Federasiyasında Qanuna әsasәn metroloji xidmәtlәrin yaradılması
hansı sahәlәrdә mәcburidir?

mәdәniyyәtdә
sәhiyyәdә
iqtisadiyyatda
dövlәt ehtiyacları üçün kontraktlar üzrә göndәrilәn mәhsulun istehsalı•
müdafiәdә

maliyyәdә
idmanda
poçt әmәliyyatlarının aparılması zamanı•
xidmәtdә
mәdәniyyәtdә

ictimai istifadәdәki maşınlarda
gömrük әmәliyyatlarının aparılması zamanı•
idmanda
tәhsildә
tәdrisdә

vergi әmәliyyatlarının aparılması zamanı•
ödәmәlәr zamanında
idman hәrәkatlarında
nәqletmәdә
utilizasiyada

mәdәniyyәt sahәsindә
xidmәtlәrin göstәrilmәsindә
idman sahәsindә
sәnayedә
bank әmәliyyatlarının aparılması zamanı•

arxeologiyada
geodeziya vә hidrometroloji işlәr•
idmanda
sәnayedә
tәdqiqatda

mәdәniyyәtdә
idmanda
dövlәt uçot әmәliyyatlarının aparılması•
tikintidә
xidmәtdә

ticarәt әmәliyyatlarının•
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Qeyd edilәn hansı sahә uçun RFdә metroloji xidmәtlәrin yaradılması mәcburidir?

Qeyd edilәn hansı sahә uçun RFdә metroloji xidmәtlәrin yaradılması mәcburidir?

Uyğun variantı müәyәnlәşdirin. Rusiya Federasiyasında metroloji xidmәtlәrin yaradılması hansı
sahәlәrdә mәcburidir?

Verilәn sahәlәrdәn hansı üçün metroloji xidmәtlәrin yaradılması RFdә lazımdır?

Sadalananlardan hansı Rusiya idarәetmә orqanlarının strukturuna daxil olan bölmәlәrә aiddir?

Hansı cavabda Rusiya idarәetmә orqanlarının strukturuna daxil olan bölmәlәr verilmişdir?

Rusiya idarәetmә orqanlarının strukturuna daxil olan bölmәlәrә nәlәr aiddir?

idman
sәnayedә
xidmәtdә
mәdәniyyәtdә

maliyyәdә
idmanda
әdliyyәdә
xidmәtdә
әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi•

nәqliyyatda
әtraf mühitin qorunması•
sәyahәtdә
sәhiyyәdә
idmanda

daşınmada
istehsalatda
baytarlıq•
xidmәtdә
turizmdә

mәdәniyyәtdә
sәnayedә
xidmәtdә
sәhiyyә•
idmanda

ölçmә vasitәlәrinin tәmiri•
ölçmә metodikalarının işlәnilmәsi vә ümumilәşdirilmәsi üzrә
yoxlamaların tәşkili proseduru üzrә
yoxlamanın aparılacağı laboratoriyaların akkreditlәşdirilmәsi üzrә
ölçmә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi üzrә

ölçmәlәr zamanı yeni üsulların işlәnib hazırlanması üzrә
ölçmә metodikalarının düzgün işlәnilmәsinә nәzarәt üzrә
müxtәlif növ yoxlamaların keçirilmәsi üzrә
sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә
tәşkilatlarda kalibrlәmә laboratoriyaları•

ölçmә üsullarının işlәnilmәsi üzrә
müәssisәlәrdә kalibrlәmә laboratoriyaları•
yoxlamaların tәşkili vә keçirilmәsi üzrә
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Göstәrilәnlәrdәn hansı Rusiya idarәetmә orqanlarının strukturuna daxil olan bölmәlәrә aiddir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı Rusiya idarәetmә orqanlarının strukturuna daxil olan bölmәlәrә aiddir?

Rusiya Federasiyasında “Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Qanun neçәnci ildә qәbul
edilmişdir?

Sertifikatlaşdırma üzrә texniki mәslәhәt qrupunun (TAQsert) işçi dili hansı dildir?

Sertifikatlaşdırma üzrә texniki mәslәhәt qrupunun (TAQsert) işindә neçә ölkә iştirak edir?

Beynәlxalq qanunverici metrologiya tәşkilatının (BQMT) Sertifikatlaşdırma Sistemi neçәnci ildә
yaradılmış vә fәaliyyәtә başlamışdır?

Standart nümunәlәr üzrә komitә (REMKO) yerinә yetirir:

laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә
ölçmәlәrin uyğun metodikalarının işlәnilmәsi üzrә

ölçmә üsullarının tәtbiqә hazırlanması üzrә
yoxlamaların tәşkili üzrә
sahәlәrdәbaş vә baza tәşkilatlar•
yoxlama laboratoriyalarının akkreditasiyası üzrә
ölçmә metodikalarının tәkmillәşdirilmәsi üzrә

ölçmә üsullarının işlәnib hazırlanması üzrә
yoxlamaların keçirilmәsi üzrә
yoxlama laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә
mәrkәzi aparatda baş metroloq vәzifәsi•
ölçmә metodikalarının işlәnilmәsi üzrә

1995
1993•
1998
1999
1994

alman
türk
rus
ingilis•
ispan

30
13•
14
18
25

1 yanvar 1998ci ildә
1 yanvar 1996cü ildә
1 yanvar 1995ci ildә•
1 yanvar 1999ci ildә
1 yanvar 2000ci ildә

BEKә metodik yardım göstәrir
BEKin fәaliyyәtini koordinasiya edir
sorğu materialları hazırlayır
CENә metodik yardım göstәrir

•
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Standart nümunәlәr üzrә komitә (REMKO) bu işlәrdәn hansını yerinә yetirir?

Standart nümunәlәr üzrә komitә (REMKO) hansı işlәri yerinә yetirir?

İSOnun nәzdindә Standart nümunәlәr üzrә hansı komitә fәaliyyәt göstәrir?

Ölçü tüxnikası vә cihazqayırma üzrә beynәlxalq konfrans (İMEKO) neçәnci ildә yaradılmışdır?

Beynәlxalq qanunverici metrologiya tәşkilatı (BQMT) İSOnun neçә texniki komitәsinin işindә iştirak
edir?

Beynәlxalq qanunverici metrologiya tәşkilatının (BQMT) mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

Verilәnlәrdәn biri BQMTnin mәqsәdidir.

standart nümunәlәr üzrә beynәlxalq metrologiya tәşkilatları ilә İSOnun fәaliyyәtini koordinasiya edir•

BEKin fәaliyyәtinin koordinasiyası üzrә tәmin edir
ölçü vasitәlәrinin tәtbiqi üzrә sorğu keçirir
standart nümunәlәrin attestasiyası vә tәtbiqi üzrә sorğu materialları vә rәhbәredici sәnәdlәr hazırlayır•
İSOnun fәaliyyәti üzrә koordinasiya edir
CENnin fәaliyyәti üzrә koordinasiya edir

standart nümunәlәr İSOya metodik yardım göstәrir•
ölçü vasitәlәrinin tәtbiqi üzrә sorğu materialları hazırlayır
İSOnun fәaliyyәti üzrә koordinasiya edir
CENin fәaliyyәti üzrә koordinasiya edir
BEKin fәaliyyәti üzrә koordinasiya edir

REMKO•
PEMKO
KOPOLKO
İNFİKO
DEMKO

1959
1958•
1962
1961
1960

40dan çox
50dәn çox
30dan çox•
100dәn çox
90dan çox

müxtәlif yoxlamaların tәşkil edilmәsi
metrologiya sahәsindә kadr hazırlığının vahid prinsipinin müәyyәn edilmәsindәn•
metrologiya sahәsindә qәrarların müqayisәli tәhlili
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin idxalı
metroloji qaydaların tәlәblәr әsasında tәtbiqi

onun işinin tәşkili vә lazımi avadanlıqla tәmin edilmәsi sahәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә elmitexniki
yardım göstәrilmәsindәn

•
yoxlama işlәrinin aparılmasına nәzarәtin tәşkili
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin quraşdırılması
metroloji qaydaları işlәyib hәrtәrәfli araşdırması
metrologiya sahәsindә qәrarların araşdırılması
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Bu mәqsәdlәrdәn hansı qanunverici metrologiya tәşkilatına aiddir.

Hansı cavabda BQMTnin mәqsәdi verilmişdir.

Qanunverici metrologiya tәşkilatının mәqsәdi ibarәtdir:

Söylәnilәnlәrdәn hansı Beynәlxalq Qanunverici Metrologiya Tәşkilatının mәqsәdidir?

Beynәlxalq qanunverici metrologiya tәşkilatının (BQMT) mәqsәdi ibarәtdir:

BQMT mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

Aşağıdakılardan hansını BQMTnin mәqsәdinә şamil etmәk olar?

Qanunverici Metrologiya Tәşkilatının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

metroloji qaydaları işlәyib hazırlamaqdan vә araşdırmadan
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin istehsalından
metroloji xidmәtin yaradılması•
metrologiya sahәsindә qәrarların tәdqiqindәn
kalibrlәmә işlәrinin tәşkil etmәkdәn

yoxlama işlәrinin dövri surәtdә tәşkilindәn
attestasiya sahәsindә qәrarların qәbul edilmәsindәn
standartlaşdırma qaydalarını işlәyib hazırlamaqdan
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin vaxtaşırı kalibrlәnmәsindәn
müqayisә,yoxlama vә attestasiya metodlarının uzlaşdırılması•

yoxlama işlәrinin tәşkilatda keçirilmәsi
lazımi ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsi
metrologiyanın qaydalarının tәcrübәdә tәtbiq edilmәsi
etalon, nümunәvi vә işçi ölçü cihazlarının yoxlama aparaturasını işlәyib hazırlamaqdan•
metrologiya sahәsindә innovativ qәrarların qәbul edilmәsi

yoxlama işlәrinin tәşkil etmәk
metroloji qaydaları işlәyib hazır etmәk
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәmәk
metroloji xarakteristikaların unifikasiyası üçün ölçü cihazlarının sınaqları üzrә tәkliflәrin hazırlanması•
metrologiya sahәsindә qәrarların qәbul etmәk

yoxlamanın tәşkili vә aparılması
metroloji qaydaların hәyata keçirilmәsinә nәzarәti
ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması vә kalibrlәnmәsi qaydalarından•
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin istismarı
metroloji qәrarların qәbulu vә qeydiyyatı

ölçü cihazlarının tiplәrinin eyni qayda da tәyin olunmasının tәmin edilmәsi•
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqindәn
metroloji qaydaların yenilәnmәsindәn
mәhsulun sınağının aparılmasından
metrologiya sahәsindә yeniliklәrin tәtbiqindәn

metrologiya sahәsindә qәrarların qәbulundan
metroloji qaydaların tәrtibindәn
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin attestasiyasından
yoxlamaların tәşkilindәn
ölçü cihazlarının nümunәlәrinin eyni qayda da tәyin olunmasının tәmin edilmәsi•

metrologiya sahәsindә qәrarların qәbul edilmәsindәn eyni qayda da tәyin olunmasının tәmin edilmәsindәn
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Aşağıda BQMTnin mәqsәdi verilmişdir:

Uyğun cavabı seçin. BQMTnin mәqsәdi:

Uyğunluğu müәyyәn edin. BQMTnin mәqsәdi:

Beynәlxalq qanunverici metrologiya tәşkilatına neçә ölkә daxildir?

Beynәlxalq qanunverici metrologiya tәşkilatı neçәnci ildә tәsis edilmişdir?

Beynәlxalq ölçü vә çәki tәşkilatının işindә bütün ölkәlәrin iştirak etmәsi hansı texniki çәtinliklәri aradan
qaldırır?

Saniyәnin yeni tәyin edilmәsi metodu vә tezliyin yeni standartları neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

metroloji tәminatın işlәnib hazırlanmasından
ölçmә vasitәlәrinin attestaiyasından
yoxlama işlәrinin tәşkil edilmәsindәn
ölçü cihazlarının nümunәlәri•

yoxlama işlәrinin tәşkilindәn
metroloji işlәrin hazırlanmasından
ölçü cihazlarının sistemlәrinin eyni qayda da tәyin olunmasının tәmin edilmәsi•
kalibrlәnmәdәn
metrologiya sahәsindә qәrarların qәbulundan

metrologiya sahәsindә qәrarların qәbulundan
ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsindәn
ölçmә vasitәlәrinin dәqiqlik siniflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi•
yoxlama işlәrinin tәşkilindәn
metroloji qaydaların işlәnilibib hazırlanmasından

metrologiya sahәsindә qәrarların qәbul edilmәsindәn
yüksәk dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin kalibrlәnmәsindәn
yoxlama işlәrinin tәşkil etmәkdәn
qanunverici metrologiyanın ümumi mәsәlәlәrini işlәyib hazırlaması•
metroloji qaydaları işlәyib hazırlamaqdan

80•
110
120
1500
90

1956•
1964
1959
1972
1965

ölçmә vasitәlәrinin dәqiqlik siniflәrinin müәyyәn edilmәsindә olan
ölçü avadanlıqları ilә tәchiz edilmәsindә olan
ölçü vasitәlәrinin alınmasında olan
ölçmәlәrin vә sınaqların nәticәlәrinin qarşılıqlı tanınması•
laboratoriyalarda texnikitәchizatla bağlı olan

1967
1965•
1968
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Beynәlxalq vahidlәr sistemi Sİ neçәnci ildә yaradılmışdır?

Beynәlxalq ölçü vә çәki tәşkilatının (BÖÇK) tәrkibindә neçә komitә fәaliyyәt göstәrir?

Beynәlxalq ölçü vә çәki bürosunun (BÖÇB) elmi vә praktiki fәaliyyәt proqramını tәsdiq edәn ilk
konfrans neçәnci ildә olmuşdur?

Beynәlxalq ölçü vә çәki bürosunun (BÖÇB) elmi vә praktiki fәaliyyәt proqramını tәsdiq edәn Baş
konfrans neçә ildәn bir keçirilir?

Beynәlxalq ölçü vә çәki bürosunun elmi vә praktiki fәaliyyәt proqramını (BÖÇB) hansı orqan tәsdiq
edir?

Beynәlxalq ölçü vә çәki bürosu (BÖÇB) hansı işlәri yerinә yetirir?

BÖÇB hansı işlәri yerinә yetirir?

1969
1966

1960
1970
1930•
1940
1950

9
15
11
18
8•

1898•
1996
1995
1994
1899

8 ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq
6 ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq
5 ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq
4 ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq•
7 ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq

beynәlxalq orqan
Baş konfrans•
beynәlxalq konfrans
şura
konfrans

yeni dәqiq ölçmә metodlarını vә vasitәlәrini tәtbiq edir•
sahә metroloji xidmәtinin strukturunu müәyyәn edir
idarә metroloji xidmәtinin fәaliyyәtini müәyyәn edir
müәssisәnin metroloji xidmәtinin fәaliyyәtini müәyyәn edir
etalonlar sisteminin qurulmasının әsaslarını müәyyәn edir

etalonlar sisteminin fәaliyyәt istiqamәtinin müәyyәn edir
sahә metroloji xidmәtinin tәşkilati strukturunu müәyyәn edir
idarә metroloji xidmәtinin tәşkilati strukturunu müәyyәn edir
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Ölçü vә çәki bürosu BÖÇB hansı işlәri yerinә yetirir?

Hansı cavab BÖÇBә uyğun gәlir?

Düzgünlüyü müәyyәn et. BÖÇB:

Beynәlxalq ölçü vә çәki bürosu (BÖÇB) neçә dövlәtin metroloji tәşkilatlarının fәaliyyәtini koordinasiya
edir?

Beynәlxalq ölçü vә çәki bürosu (BÖÇB) Fransanın hansı şәhәrindә yerlәşir?

Hazırda dünyanın neçә dövlәti Beynәlxalq ölçü vә çәki (BÖÇT) tәşkilatının üzvüdür?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı Beynәlxalq ölçü vә çәki (BÖÇT) tәşkilatının rәsmi dilidir?

müәssisә metroloji xidmәtinin tәşkilati strukturunu müәyyәn edir
köhnәlmiş әsas ölçü vahidlәri konsepsiyalarını dәyişdirir•

etalonlar sisteminin fәaliyyәtini müәyyәnlәşdirir
yeni әsas ölçü vahidlәri konsepsiyalarını yaradır•
idarә metroloji xidmәtinin tәşkilati quruluşunu müәyyәnlәşdirir
müәssisә metroloji xidmәtinin tәşkilati quruluşunu müәyyәnlәşdirir
sahә metroloji xidmәtinin tәşkilati quruluşunu müәyyәnlәşdirir

etalonlar sisteminin fәaliyyәtini müәyyәnlәşdirir
idarә metroloji xidmәtinin strukturunu müәyyәn edir
yeni dәqiq ölçmә metodlarını vә vasitәlәrini işlәyib hazırlayır•
müәssisә metroloji xidmәtinin strukturunu müәyyәnlәşdirir
sahә metroloji xidmәtinin strukturunu müәyyәn edir

etalonlar sisteminin fәaliyyәt sahәsini müәyyәn edir
idarә metroloji xidmәtinin tәşkilati strukturunu müәyyәn edir
müәssisә metroloji xidmәtinin tәşkilati strukturunu müәyyәn edir
beynәlxalq etalonları müәyyәnlәşdirir•
sahә metroloji xidmәtinin tәşkilati strukturunu müәyyәn edir

100dәn çox•
200ә yaxın
120dәn çox
130dan çox
200dәn çox

London
Marseille
Lile
Sevr•
Lyon

50•
80
90
100
60

türk
alman
fransız•
ispan
rus
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Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәtinә bu bölmә dә daxildir:

Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәti hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir?

Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәti .............. bölmәsini әhatә edir.

Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәti bu bölmәlәrdәn birini әhatә edir:

Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәti hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir?

Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәti hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir?

Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәti neçә bölmәdәn ibarәtdir?

Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәti hansı tәşkilat tәrәfindәn nәşr edilir?

tövsiyәlәr
etalon•
tәkliflәr
tәlәblәr
tәriflәr

ölçmә vasitәlәrinin xarakteristikaları•
hesabatlar
aktlar
rәylәr
tәlәblәr

ixtisarlar
istinadlar
tәlәblәr
ölçmә vasitәlәri•
tәriflәr

ixtisarlar
istinadlar
rәylәr
әlavәlәr
ölçmәlәrin nәticәlәri•

ölçmә•
tәlәblәr
tәkliflәr
ixtisarlar
istinadlar

tәlәblәr
kәmiyyәtlәr vә vahidlәr•
istinadlar
ixtisarlar
tәriflәr

9
11
10
6•
8

BTŞ

•
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Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәtinin hazırlanmasında iştirak etmiş
mütәxәssislәr neçә beynәlxalq tәşkilat tәrәfindәn tәyin edilmişdilәr?

Terminologiya sahәsindә әn vacib sәnәd Metrologiyada әsas vә ümumi terminlәrin beynәlxalq lüğәtinin
ikinci nәşri neçәnci ildә çıxmışdır?

Beynәlxal normativ sәnәdlәr mәzmunlarına vә tәtbiq sahәlәrinә görә metroloji praktikanın
........................... әhatә edir?

Beynәlxal normativ sәnәdlәr mәzmunlarına vә tәtbiq sahәlәrinә görә metroloji praktikanın bu tәrkib
hissәsini әhatә edir?

Beynәlxal normativ sәnәdlәr mәzmunlarına vә tәtbiq sahәlәrinә görә metroloji praktikanın hansı tәrkib
hissәsini әhatә edir?

Beynәlxal normativ sәnәdlәr mәzmunlarına vә tәtbiq sahәlәrinә görә metroloji praktikanın hansı tәrkib
hissәsini әhatә edir?

İSO•
BQMK
BÖÇB
BQMT

8
12
7•
11
9

1996
1993•
1994
1995
1997

ölçmәlәrin aparılması şәrtlәrini
ölçmә üsullarının seçilmә qaydalarını
ölçü cihazlarının növlәrә bölünmәsini
xәtalarının ifadә edilmә üsullarını•
ölçmәlәrin dәqiqliyini

ölçü cihazlarının istismar müddәtini
ölçmәlәri
ölçmәlәrin metodologiyasını
metroloji xarakteristikalarına tәlәblәri•
cihaz vә avadanlıqların dәqiqlik siniflәrini

ölçmә üsullarının növlәrini
ölçmә vasitәlәrinin dәqiqlik siniflәrinin tәyini üsullarını
ölçü cihazlarının göstәrişlәrinin qeydini
ölçmәlәrin aparılması ardıcıllığını
kәmiyyәt vahidlәri,onların adları,işarәlәri vә tәyinini•

metrologiya sahәsindә terminologiyanı•
ölçü cihazlarının göstәrişlәrini
ölçmә vasitәlәrinin dәqiqlik siniflәrini
ölçmәlәrin aparılması metodu
ölçmә üsullarını
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Xronometraj kimlәr tәrәfindәn yerinә yetirilir?

Yoxlamaya әmәk sәrfi ümumi halda bir neçә amillәrdәn asılıdır.Bu amillәr hansılardır?

Yoxlamaya әmәk sәrfi ümumi halda hansı amildәn asılıdır?

Yoxlamaya әmәk sәrfi ümumi halda bir neçә amillәrdәn asılıdır.Bu amillәr hansılardır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında bu işlәr öz әksini tapmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında hansı işlәr öz әksini tapmalıdır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında olmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında ............... olmalıdır:

konstruktorlari
texnoloqlari
mühәndislәri
kifayәt qәdәr tәcrübәyә malik olan bir neçә mütәxxәsis tәrәfindәn yerinә yetirilir•
ekspertlәri

tәkmillәşmәsi üçün kurslar
ölçmә vasitәlәrinin ölçmә prosesinә hazırlığı
ölçmә cihazlarının sazlıq dәrәcәsinin tәyini
yoxlayıcının peşә hazırlığı•
peşәkarlıq keyfiyyәtlәri

tәkmillәşmәsinә nәzarәt
ölçmә vasitәlәrinin ölçmәyә hazırlanması
yoxlanılan ölçmә vasitәlәrinin oxşarlığı•
icraçıların işlәrindә münasibәtlәr
ölçmә cihazlarının sazlığının yoxlanılması

ölçmә vasitәlәrinin ölçmәyә hazırlığı
tәkmillәşmә
icraçıların işinә münasibәtlәr
ölçmә cihazlarının sazlığı
yoxlayıcı avadanlığın mәhsuldarlığı•

metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
idarә metroloji nәzarәti üzrә NTSin işlәnib hazirlanması•
metroloji tәminat üçün texniki tapşırıqların hazırlanması
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat sahәsindә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması

metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin vaxtında dövlәt yoxlamasına verilmәsi üzrә NTSin işlәnib hazirlanması•
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların tәrtibi
metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının işlәnilmәsinә dәstәk

metroloji tәminat üzrә standartların tәrtib edilmәsi
sahәsindә üzrә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin tәmiri üzrә NTSin işlәnib hazirlanması•
avadanlıqların istifadәsi üzrә texniki tapşırıqların hazırlanması
ölçmә vasitәlәrinin texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması

metroloji tәminatın texniki şәrtlәrә uyğunluğunun yoxlanılması

•
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İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında ..................... öz әksini tapmalıdır.

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında öz әksini tapmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında hansı işlәr olmalıdır?

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında öz әksini tapmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında bu işlәr öz әksini tapmalıdır:

İdarә metroloji xidmәtin fәaliyyәt planında hansı işlәr öz әksini tapmalıdır?

Kalibrlәmә üzrә Qәrbi Avropa Birliyi (EAL) neçәnci ildә yaradılmışdır?

ölçmә vasitәlәrinin idarә yoxlaması vә metroloji attestasiyası üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminatın texniki tapşırıqlara uyğunluğunun yoxlanılması
metroloji tәminatın standartların tәlәblәrinә uyğunluğunun yoxlanılması
metroloji tәminatın dövlәt proqramlarına uyğunluğunun yoxlanılması

ölçmәlәrin yerinә yetirilmәsi metodikalarının metroloji attestasiyası üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat üzrә standartlara baxılması
metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarına baxılması
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqlara baxılması
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması

sınaqların aparılması üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat sahәsi üzrә standartların işlәnilmәsi
metroloji tәminat sahәsi üzrә texniki şәrtlәrin işlәnilmәsi
metroloji tәminat sahәsi üzrә dövlәt proqramlarının işlәnilmәsi
metroloji tәminat sahәsi üzrә texniki tapşırıqların tәrtib edilmәsi

metroloji tәminat sahәsindә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat sahәsindә standartların işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat sahәsindә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
nümunәvi ölçmә vasitәlәrinin,standartlaşdırılmayan ölçmә vasitәlәrinin vә standart nümunәlәrin yaradılması üzrә
NTSin işlәnib hazırlanması

•
metroloji tәminat sahәsindә texniki tapşırıqların hazırlanması

metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının tәrtibi vә baxılması
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib tәrtibi vә baxılması
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib tәrtibi vә baxılması
istehsalın texnoloji hazırlanması üzrә NTSin işlәnib hazırlanması•
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların tәrtibi vә baxılması

standartların işlәnib hazırlanması
texniki tapşırıqların hazırlanması
dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
konstruktor vә texnoloji sәnәdlәr üzrә NTSin işlәnib hazirlanması•

metroloji tәminat üzrә dövlәt proqramlarının işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә NTSin işlәnib hazırlanması vә tәtbiqi•
metroloji tәminat üzrә standartların işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә texniki şәrtlәrin işlәnib hazırlanması
metroloji tәminat üzrә texniki tapşırıqların hazırlanması

1990
1989•
1993
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Metrologiya üzrә Qәrbi Avropa Birliyi (VELMET) neçәnci ildә yaradılmışdır?

Avropa metrologiya tәşkilatının (AVROMET) әsas mәqsәdi bunlardan hansıdır?

Avropa metrologiya tәşkilatının (AVROMET) әsas mәqsәdi hansıdır?

Avropa metrologiya tәşkilatının (AVROMET) әsas mәqsәdi:

Avropa metrologiya tәşkilatının (AVROMET) әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

Avropa metrologiya tәşkilatı (AVROMET) neçәnci ildә yaradılmışdır? A))1988

Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrinin metrologiya tәşkilatı (KOOMET) bunlardan hansı ilә әmәkdaşlıq
edir:

1992
1991

1999
1997
1989•
1995
1998

metrologiya sahәsindә vacib qәrarların qәbul edilmәsindәn
attestasiya işlәrinin tәşkil etmәkdәn
attestasiya metodlarının uzlaşdırılmasından
ölçmә xidmәtinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi•
metroloji qaydaların daimi yeniәnmәsinin tәtbiqindәn

müqayisә,yoxlama vә attestasiya metodlarının uzlaşdırılmasından
sınaq işlәrinin tәşkil etmәkdәn
metrologiya sahәsindә işlәrin görülmәsindәn
metroloji qaydaları işlәmәkdәn
xidmәtlәrin optimallaşdırılması•

metrologiya sahәsindә işlәnmәlәrin tәtbiqini sürәtlәndirmәk üçün milli resursların istifadәsinin
optimallaşdırılması

•
yoxlama işlәrinin tәdqiqindәn
metrologiyada qәrarların qәbul edilmәsindә iştirakdan
yoxlama vә attestasiya metodlarının uzlaşdırılmasından
sertifikatlaşdırma ilә bağlı qaydaları işlәyib hazırlamaqdan

mәrkәzlәşdirilmәmiş metroloji struktur çәrçivәsindә etalonların tәkmillәşdirilmәsi üzrә ölkәlәr arasında sıx
әmәkdaşlığın inkişafı

•
yoxlama işlәrinin yüksәk dәqiqliklә tәşkil edilmәsindәn
müqayisә vә attestasiya metodlarının uzlaşdırılmasından
metrologiya sahәsindә sәrfәli qәrarların qәbul edilmәsindәn
metroloji qaydaların tәtbiqinin tәşkilindәn

1989
1988•
1992
1991
1990

CEN
BQMT
BÖÇB
BQMK

•
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Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrinin metrologiya tәşkilatı (KOOMET) bu beynәlxalq tәşkilatlardan
hansı ilә әmәkdaşlıq edir?

Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrinin metrologiya tәşkilatı (KOOMET) әmәkdaşlıq edir:

Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrinin metrologiya tәşkilatı (KOOMET) ............... ilә әmәkdaşlıq edir?

Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrinin metrologiya tәşkilatı (KOOMET) hansı beynәlxalq tәşkilatlarla
әmәkdaşlıq edir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrinin metrologiya tәşkilatıdır ?

Memorandiumun әsas müddәaları nәyi әhatә edir?

Memorandiumun әsas müddәaları ....................... aiddir.

kalibrlәmә üzrә qәrbi avropa birliklәri ilә•

CEN
BQMK
qanunverici metrologiya üzrә qәrbi avropa birliklәri ilә•
BÖÇB
BQMT

BQMT
BQMK
BÖÇB
AVROMET ilә•
CEN

BQMK
CEN
BEK ilә•
BQMT
BÖÇB

İSO ilә•
BQMK
BÖÇB
BQMT
CEN

AVREMET
KOOMET•
DEVKO
İNFİKO
KPLKO

akkreditasiya sahәsindә qәrarların qәbul edilmәsinә
tәşkilatın beynәlxalq әlaqәlәrini әhatә edir•
metroloji qaydaları işlәyib hazırlayan orqanla әmәkdaşlığına
yoxlama işlәrinin sәmәrәli vә düzgün tәşkilinә
standartlaşdırmada kadr hazırlığının vahid prinsipinin müәyyәn edilmәsinә

nәzarәtin tәşkili
tәşkilatın strukturuna aiddir•
metroloji qaydaların aydınlaşdırılması
yoxlama işlәrinin tәdqiqi
vahid prinsipinin tәyini
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Memorandiumun әsas müddәaları nәyә aiddir?

Memorandiumun әsas müddәalarından biridir:

Memorandiumun әsas müddәaları nәyә aiddir?Memorandiumun әsas müddәaları nәyә aiddir?

Metrologiya sahәsindә milli metroloji xidmәt sәviyyәsindә әmәkdaşlıq haqqında memorandium neçәnci
ildә imzalanmışır?

metroloji qaydaları
kadr hazırlığı
әmәkdaşlıq sahәlәrinә aiddir•
metroloji inkişafı
yoxlamaların tәşkili

yoxlama işlәrinin tәşkili
kadr hazırlığı
tәşkilatda üzvlüyә aiddir•
qәrarların qәbulunu
qaydaların işlәnilmәsi

metrologiya sahәsindә kadr hazırlığının vahid prinsipinin müәyyәn edilmәsini
әrazi mәnsubiyyәtinә aiddir•
qaydaları işlәnilmәsi
yoxlama işlәrinin tәşkil etmәyini
metrologiya sahәsindә qәrarların qәbul edilmәsini

1992
1993
1994
1995
1991•


