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3420_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 3420 Sertifikatlaşdırmanın әsasları

Milli uyğunluq nişanının yerini kim müәyyәn edir?

Milli uyğunluq nişanının neçә forması qәbul edilmişdir?

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

әgәr korrektәedici tәdbirlәr müsbәt nәticәlәr vermişdirsә onda:

Milli uyğunluq nişanının tәsviri hansı fonda yerinә yetirilmәlidir?

Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma üzrә işlәri tәşkil edir:

Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırmanın aparılma qaydaları:

akkreditlәşdirilmiş laboratoriya müәyyәn edir ;
alıcılar müәyyәn edir.
müәssisә özü müәyyәn edir;•
İcra hakimiyyәti müәyyәn edir;
sertifikatlaşdırma orqanı müәyyәn edir;

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

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

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

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

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

Azәrdövlәtstandartın 1995ci ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir;
Azәrdövlәtstandartın 1997ci ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir;
Azәrdövlәtstandartın 1999cu ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir
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Sifarişin qәbul edilmә qaydalarında:

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

Mәhsulun sertifikatlaşdırılması hansı ardıcıllıqla aparılır?

Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma üzrә işlәri yerinә yetirir:

Uyğunluq sertifikatının verilmәsi qaydalarında:

Istehsalatın qiymәtdәndirilmәsi qaydalarında:

Azәrdövlәtstandartın 2000ci ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir.
Azәrdövlәtstandartın 1993cü ildә qәbul etdiyi qәrarla müәyyәnlәşdirilmişdir;•

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

•

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

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

•

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

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

•

sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә bir ay müddәtindә baxır vә sifarişçiyә öz qәrarını göndәrir.

Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;

•
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Nümunәlәrin seçilmәsi, identifikatlaşdırılması vә sınağının aparılma qaydalarında:

Sertifikatlaşdırılmış mәhsula müfәttiş nәzarәtindә:

Uyğunluq nişanının tәtbiqi qaydalarında:

Otaqlarda şәraiti saxlamaq üçün sәnәdlәr hansılardır?

Sınaq vә ölçmә avadanlıqları üçün sәnәdlәr hansılardır?

sınaq üçün nümunәlәri sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilatda seçilir;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә bir ay müddәtindә baxır vә sifarişçiyә öz qәrarını göndәrir.
Istehsalçı, sertifikatlaşdırma üzrә orqandan lisenziya alaraq, sertifikatlaşdırılmış mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә
nişanlamaq hüququnu qazanır;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları vә digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә
uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk üçün diqqәtlә tәhlil edilir;

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә bir ay müddәtindә baxır vә sifarişçiyә öz qәrarını göndәrir.
sınaq üçün nümunәlәr sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilat seçir, sınaqdan keçmiş nümunәlәr
konkret mәhsulun sertifikatlaşdırma sistemi qaydaları ilә nәzәrdә tutulan müddәt әrzindә saxlanılır. Sınaqların
protokolları sifarişçiyә vә sertifikatlaşdırma üzrә orqana göndәrilir. Onların saxlanması sertifikatın tәsir müddәtinә
uyğun olur;

•

Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın
sertifikatlaşdırılması yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları, istehsalatın qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri,
mәhsulun uyğunluğu haqqında digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün diqqәtlә tәhlil edilir;
Istehsalçı, sertifikatlaşdırma üzrә orqandan lisenziya alaraq, sertifikatlaşdırılmış mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә
nişanlamaq hüququnu qazanır;

sertifikatın vә uyğunluq nişanının tәtbiqinә hüquq verәn lisenziyanın bütün tәsir müddәti әrzindә nәzarәti hәyata
keçirir.

•
sertifikatın vә lisenziyanın tәsirini dayandıran sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәyin edir vә bu haqda
sertifikatlaşdırmanın maraqlı iştirakçılarını mәlumatlandırır;
seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın sertifikatlaşdırılması
yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;
sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları, istehsalatın qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri,
mәhsulun uyğunluğu haqqında digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün diqqәtlә tәhlil edir;
sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları, istehsalatın qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri,
mәhsulun uyğunluğu haqqında digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün diqqәtlә tәhlil edir;

seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemindәn asılı olaraq istehsalatın vәziyyәtinin tәhlili, istehsalatın sertifikatlaşdırılması
yaxud keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması aparılır;
sınaq üçün nümunәlәri sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilat seçir;
Istehsalçı, sertifikatlaşdırma üzrә orqandan lisenziya alaraq, sertifikatlaşdırılmış mәhsulunu uyğunluq nişanı ilә
nişanlamaq hüququ qazanır, Milli uyğunluq nişanı ilә sertifikatlaşdırmadan keçmiş mәhsulu (prosesi, xidmәti)
nişanlayır;

•
sertifikatlaşdırma üzrә orqan daxil olmuş sifarişә bir ay müddәtindә baxır vә sifarişçiyә öz qәrarını göndәrir.
sertifikatlaşdırma üzrә orqana daxil olmuş sınaq protokolları, istehsalatın qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri,
mәhsulun uyğunluğu haqqında digәr sәnәdlәr mәhsulun verilmiş tәlәblәrә uyğunluğu haqqında qәrar qәbul etmәk
üçün diqqәtlә tәhlil edilir, tәhlilin nәticәlәri üzrә ekspert rәyi tәrtib olunur, vә bu sәnәd әsasında sertifikatlaşdırma
üzrә orqan uyğunluq sertifikatı vermәk haqqında qәrar qәbul edir;

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

•

sınaqların aparılması proqramları
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Sınaq üçün daxil olmuş nümunәlәr nә edilmәlidir?

Sınağı aparılan mәhsul üçün normativ sәnәdlәr hansılardır?

Hüquqi sәnәdlәr hansılardır?

Akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyası aşağıdakı qrup sәnәdlәrә malik olmalıdır?

Xarici formada hәyata keçirilәn ixtisasın artırılması nәdir?

Daxili formada hәyata keçirilәn ixtisasın artırılması üçün nә lazımdır?

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

•
istehsalat otaqlarında lazımi qaydanı tәmin etmәk üçün tәlimatlar

hәr bir әmәkdaş üçün onun sәlahiyyәtlәri daxilindә konkret fәaliyyәt sahәsini müәyyәn etmәlidir 4 mәmulatların
nümunәlәrinin sifarişçiyә qaytarılma qaydalarә müәyyәn edilmәlidir
sınaqların nәticәlәrinin şәrhinә xüsusi fikir verilmәlidir
hәr bir sınaq avadanlığı vә ölçmә vasitәsinin pasportu
normativ sәnәdlәrә uyğunluğa identifikatlaşdırılmalı vә müvafiq seçmә protokolu ilә müşayәt edilmәlidir•
nümunәlәrin istifadә edilmәsinin vә ya mәmulatların sınaqlarının mәxvi saxlanmasına zәmanәt vermәlidir

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

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

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

10•
6
4
2
8

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

kollecdә oxumaq
ixtisasartırma kurslarında iştirak etmәk
peşә ilә bağlı problemlәrin müntәzәm olaraq müzakirәsi keçirilir•
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Sınaqların aparılması vә mәlumatların qeydiyyatı üçün sәnәdlәr hansılardır?

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

Keyfiyytәin tәmin edilmәsi sistemi üçün sәnәdlәr hansılardır?

Tәşkilatimetodik sәnәdlәr hansılardır?

Laboratoriyanın tәşkilati strukturu nә etmәlidir?

Qeydiyyat sistemi nә etmәlidir?

seminar vә konfranslarda iştirak etmәk, kurslarda oxumaq, özüözünә hazırlaşmaq lazımdır
peşә yönümlü kurslara getmәk

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

•
mәmulatların nümunәlәrinin identifikatlaşdırılma qaydası
verilmiş ölçmәlәrin vә sınaqların arxivinin aparılma qaydası üzrә tәlimatlar

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

•
verilmiş ölçmәlәrin vә sınaqların arxivinin aparılma qaydası üzrә tәlimatlar

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

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

laboratoriyanın әmәkdaşlarının şәxsi işlәri, vәzifә tәlimatları, laboratoriyanın әmәkdaşlarının attestasiyası üzrә
materiallar
sınağı aparılan mәhsula texniki tәlәblәri vә onun sınaq vә ölçmә metodlarını müәyyәnlәşdirәn sәnәdlәr,
standartlar vә digәr normativ sәnәdlәr
akkreditlәşdirmәnin tәşkilati vә metodik mәsәlәlәrini vә akkreditlәşdirilmiş laboratoriyanın fәaliyyәtini
reqlamentlәşdirәn ISO, ISO/BEK sәnәdlәri, EN 45000 seriyalı standartlar

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

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

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

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

Sınaqları aparan personalın әn yüksәk sәviyyәdә nәyi olmalıdır?

Sınaqları aparan personalın Yüksәk sәviyyәdә nәyi olmalıdır?

Sınaqları aparan personalın Baza sәviyyәsindә nәyi olmalıdır?

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

Sınaqları aparan personalın Elementar sәviyyәdә nәyi olmalıdır?

laboratoriyanın әmәkdaşlarının şәxsi işlәri, vәzifә tәlimatları, laboratoriyanın әmәkdaşlarının attestasiyası üzrә
materiallar

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

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

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

cihazları
qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik
olmalıdır

•
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә (menecment) üzrә dәrin biliyi
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olmalıdır

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

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

cihazları
qeyriixtisas tәhsili vә xüsusi hazırlığı•
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә daha geniş biliyә malik
olmalıdır
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EUROLAB beynәlxalq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün neçә peşә hazırlığı sәviyyәsi
müәyyәnlәşdirmişdir?

Sınaqlar üzrә qrupların mütәxәssislәri nә edirlәr?

Katiblik nә edir?

Arxiv üzrә sәnәdlәr hansılardır?

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

Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması mәrhәlәsinә daxildir?

Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqan üçün qoyulan şәrtlәrә aid deyildir?

ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә (menecment) üzrә dәrin biliyi
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik olmalıdır

6
4•
3
2
5

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

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

•

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

•

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

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

ştatda olan personalın kәnar tәşkilatlardan qeyriasılılığını tәmin edәn tәşkilati struktura malik olmalıdır

•
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Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması mәrhәlәsinә daxildir?

Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?

Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda idarәedici şuranın vәzifәsi nәdir?

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

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

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

Akkreditlәşdirilmәyә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә aşağıdakı proseslәr daxil deyildir:

ekspertlәrin iхtisasının artırılması üçün madditeхniki bazaya•
müvafiq işlәri yerinә yetirmәk üçün ştatda olan personala malik olmalıdır
laboratoriyanın akkreditlәşdirilmәsi üzrә rәhbәr şәхsә malik olmalıdır
müstәqil ekspertlәrin cәlb olunmasını tәmin edәn müvafiq sazişlәrә malik olmalıdır

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

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

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

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

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

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

ekspertizanın aparılması

•
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Akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәxsin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Orqanın icraçı direktorluğunun vәzifәsi nәdәn ibarәtdir

Orqanın icraçı direktorluğu kimlәrdәn ibarәtdir?

Müşahidәedici şuranın vәzifәsi nәdәn ibarәtdir

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

istehsal proseslәri•
akkreditlәşdirmә üzrә qәrar
sifarişin verilmәsi
müfәttiş nәzarәti

orqanın işinә ümumi nәzarәtdir
akkreditlәşdirmә haqqında ekspertlәrin hesabatlarını tәsdiq edir vә akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi vә ya
onun verilmәsindәn imtina edilmәsi haqqında qәrar qәbul edir

•
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir

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

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

istehsal proseslәrinin, bölmәlәrin vә personalın fәaliyyәti ilә tәyin edilir
akkreditlәşdirmә orqanının işindә maraqlı olan nazirliklәrin, idarәlәrin, hәmkarlar tәşkilatlarının, müәssisәlәrin vә
digәr strukturların nümayәndәlәrindәn

•
orqanın rәhbәri, akkreditlәşdirmә üzrә ekspertlәrauditorlar, katiblik vә mühasibatlıqdan
orqanın işçisi vә ya müvafiq tәcrübәyә vә peşә hazırlığına malik olan kәnardan cәlb edilmiş şәxsdir
ayrıayrı problemlәr üzrә müxtәlif tәşkilatların mütәxәssislәrindәn vә akkreditlәşdirmә üzrә orqan tәrәfindәn
akkreditlәşdirmә qayda vә prosedurlarının işlәnib hazırlnmasına kömәk mәqsәdilә kәnardan cәlb olunmuş
mütәxәssislәrdәn

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

akkreditlәşdirmә üzrә orqanın tәşkilati strukturu
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sahәsindә siyasәtin istiqamәti
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr vә funksional vәzifәlәr
sertifikatlaşdırma üçün tәlәb olunan yeni sәnәdlәr•
akkreditlәşdirmәnin hәr bir mәrhәlәsinә aid olan keyfiyyәtin tәmin edilmәsi prosedurları
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Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxildir?

Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxil deyildir?

Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda icraçı direktorluğun vәzifәsi nәdir?

Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?

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

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

EUROCHEM tәşkilatının tam adı:

EUROLAB tәşkilatının tam adı:

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

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

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

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

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

Rusiyada
İngiltәrәdә
Fransadә
Almaniyada•
Azәrbaycanda

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

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

Avropa Ittifaqı Şurası tәrәfindәn Qlobal konsepsiya neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

EUROCHEM tәşkilatın yaradılmasında mәqsәd:

EOTC tәşkilatının tam adı:

ESCIF tәşkilatının tam adı:

ELSECOM tәşkilatının tam adı:

ECITS tәşkilatının tam adı:

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

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

•

1991.
1989;•
1985;
1982;
1990;

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

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

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

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

ABŞda sertifikatlaşdırma necә aparılır?

EQS tәşkilatın yaradılmasında mәqsәd:

Sertifikatlaşdırma Azәrbaycan Respublikasında neçәnci ildәn tәtbiq olunmağa başlandı?

Keçmiş SSRIdә sertifikatlaşdırma nә vaxtdan inkişaf etmişdir?

EUROLAB tәşkilatın yaradılmasında mәqsәd:

Şәrqi Avropa ölkәlәrindә sertifikatlaşdırma necә aparılır?

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

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

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

keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemlәri sahәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanları sertifikatlaşdırma üzrә orqanları
birlәşdirmәk.

•
sınaq laboratoriyalarını birlәşdirmәk;
Avropada sertifiklaşdırmanın ahәngdarlığı üçün ECITS, ELSECOM vә ESCIF tәşkilatlarını birlәşdirmәk;
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanları vә sınaq laboratoriyalarını birlәşdirmәk;
kimyәvianalitik laboratoriyaları birlәşdirmәk;

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

1985.
1978;
1976;
1975;
1980;•

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

beynәlxalq sәviyyәdә.
qanunverici orqanda;
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VDE sertifikatlaşdırılması nәyi nәzәrdә tutur?

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

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

Neçәnci illәrdә Alman elektrotecniki asosiasiyasının sertifikatlaşdırma sistemi yaradıldı?

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

Sertifikatlaşdırma termini SERTİKO tәrәfindәn neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sahәsindә әsas terminlәr hansı sәnәdlә müәyyәnlәşdirilir?

istehsalçı assosiasiyalarında ;
vahid milli orqanda;•
dövlәt sәviyyәsindә.

nәzarәt orqanları tәrәfindәn tәlәb olunan keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin etmәk üçün maksimum tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsini.
bu istehsalçı müәssisәnin keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin etmәk üçün maksimum tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini;
hәm istehsalçı müәssisә, hәm dә sınaq laboratoriyaları vә nәzarәt orqanları tәrәfindәn tәlәb olunan keyfiyyәt
sәviyyәsini tәmin etmәk üçün maksimum

•
bu obyektin xüsusiyyәtlәrinin sayının qiymәtlәndirilmәsi zamanı qeyrimüәyyәn sayının azaldılmasını;
sınaq laboratoriyaları tәrәfindәn tәlәb olunan keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin etmәk üçün maksimum tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsini

1920;
1933;
1036;
1938;•
1940.

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

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

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

düzgün cavab yoxdur•
1985;
1978;
1972;
1990
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Konkret mәhsulun sertifikatlaşdırılması haqqında sertifikatlaşdırma orqanına sifariş ilә müraciәt etmiş
vәtәndaşlar necә adlandırılır?

Mәhsulun konkret standarta uyğunluğunu göstәrәn nişan hansıdır?

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

Akkreditlәşdirmә:

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

Tәhlükәsizlik:

Sertifikatlaşdırma sisteminin üzvü:

RS00593.
RS00393
RS00293
RS00193•
RS00493

müfәttiş.
istehsalçı
sifarişçi•
istehlakçı
ekspert

keyfiyyәt nişanı.
tәhlükәsizlik nişanı
әmtәә nişanı
nәzarәt nişanı
uyğunluq nişanı•

uyğunluğun sertifikatlaşdırılması.•
oхşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması
könüllü sertifikatlaşdırma
mәcburi sertifikatlaşdırma
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması

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

teхnoloq.
dequstator
nәzarәtçi
müfәttiş
ekspertauditor•

Istehsalın keyfiyyәt sisteminin olmamasıdır
zay mәhsulun olmamasıdır
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmasıdır
mәhsulun qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun üçüncü tәrәf vasitәsilә sübutudur;
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmamasıdır•
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Sertifikatlaşdırma üzrә orqan:

Mәcburi sertifikatlaşdırma termini belә izah olunur:

Uyğunluq haqqında mәlumat termini belә izah olunur:

Sertifikatlaşdırma sistemi necә sistemdir?

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

Sertifikatlaşdırma termini SERTİKO tәrәfindәn neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

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

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

•
sistemin idarә olunmasında iştirak etmәk imkanına malik olan akkredilmiş şәxsdir

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

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

tәdarükçünün tam mәsuliyyәti ilә mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğun olması haqqında
verilmiş mәlumatdır

•
mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrlә istehsalıdır;
mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun sübutudur
mәhsulun(xidmәt) qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun üçüncü tәrәf vasitәsilә sübutu;
mәhsulun standartlaşdırılmasıdır;

tәhlükәsizlik qaydalarına nәzarәt sistemidir.
uyğunluq sertfikatlaşdırılmasını aparmaq üçün хüsusi üsullara vә idarә etmә qaydalarına malik olan sistemdir•
mәcburi sertfikatlaşdırma sistemidir
mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә nәzarәt sistemidir
könüllü sertifikatlaşdırma sistemidir

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

1990.
1982;•
1978;
1972;
1985;
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Istehsalçının, mәhsulun istehlakçısının hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә könüllülük әsasında
keçirilәn sertifikatlaşdırma necә adlanır?

Sertifikatlaşdırma sözünün mәnası nәdir?

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

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

Azәrbaycan Respublikasında Milli sertifikatlaşdırma sisteminin rәsmi dili hansıdır?

AZS milli sertifikatlaşdırma sistemi yaradılmışdır:

ISO/BEK2 sәnәdinә görә sertifikatlaşdırma:

oхşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması.
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
könüllü sertifikatlaşdırma
mәcburi sertifikatlaşdırma•
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması

könüllü sertifikatlaşdırma.•
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
oхşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması
mәcburi sertifikatlaşdırma

latın sözü olub «düzgün edilmişdir» mәnasını daşıyır.•
uyğunluq mәnasında işlәdilir
könüllülük mәnasında işlәdilir
mәcburiyyәt mәnasında işlәdilir
latın sözü olub «keyfiyyәt» mәnasını daşıyır

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

yüngül sәnaye mәhsullarının sertifikatlaşdırılması
oхşar mәhsulların sertifikatlaşdırılması•
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
yeyinti sәnaye mәhsullarının sertifikatlaşdırılması

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

1994;
1992;
1990;•
1993;
1996.

yararlıdır.

•
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Sertifikatlaşdırma latın dilindәn necә tәrcümә olunur?

Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparan orqan hansıdır?

әtraf mühitin mühafizәsi:

Uyğunluğun sertifikatlaşdırılması termini belә izah olunur:

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

Hansı beynәlxalq standartda sertifikatlaşdırma haqqında terminlәr müәyyәnlәşdirilir?

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

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

•
xidmәtin normativ sәnәdlәrә uyğunluğunun tәsdiqidir;
uyğunluq nişanı vasitәsilә tәsdiqidir;
mәmulatın müәyyәn standartlara tәsdiqidir;

düzgün edilmişdir;•
düzgündür;
ehtibarlıdır;
yararlıdır;
yaxşıdır.

apelyasiya üzrә komissiya;
sertifikatlaşdırma üzrә şura.
akkreditlәşdirmә üzrә orqan;
sertifikatlaşdırma üzrә orqan;•
standartlaşdırma üzrә orqan;

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

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

nәzarәt kartı
akkreditlәşmә attestatı
uyğunluq sertifikatı•
uyğunluq nişanı
uyğunluq haqqında akt

düzgün cavab yoхdur.
ISO 10011;
ISO 14000;
ISO 8402;•
ISO 9000;

kodlaşdırma
patentlәşdirmә

•
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Akkreditlәşdirilmiş laboratoriya:

Oxşar mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemi:

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

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

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

Mәmulatların sertifikatlaşdırılmasında tәtbiq edilәn standartlara tәlәblәr

Ölçmәlәrin aparılması metodikasının ümumi mәzmunu neçә bölmәdәn ibarәtdir?

akkreditlәşdirmә•
sertifikatlaşdırma
standartlaşdırma.

konkret mәhsul növlәrinin sınağını vә ya konkret sınaq növlәrini aparan sınaq laboratoriyalarıdır;
konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә
tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır;

•
sınaq aparılan laboratoriyalardır;
keyfiyyәt sisteminin olmasını yoxlayan sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış sınaq laboratoriyalarıdır
mәhsulun istehsalında sınaq növlәrinin aparan sınaq laboratoriyalarıdır;

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

akt
normativ sәnәd•
standart
sertifikat
lisenziya

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

mәrkәzi laboratoriya
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya•
sınaq laboratoriyası
nәzarәt laboratoriyası
tәdris laboratoriyası

BEK 11
BEK 9
BEK 8
İSO/BEK 7•
BEK 10

16
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Ölçmәlәrin aparılması metodikası sınaq metodikasının nәyini tәşkil edir?

Standartlaşdırma uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi üçün qeyristandart metodun tәtbiqinә әsaslanarsa,
onda bu metodla nә etmәk lazımdır?

Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi metodlarının hәr yerdә tanınması üçün nә edilmәlidir?

İSO/BEK 7 stsndartı necә adlanır?

İSO 10011 beynәlxalq standartı nәyi müәyyәnlәşdirilir?

Nәzarәt metodikaları dedikdә nәyi başa düşmәk lazımdır?

Sınaqların aparılma qaydası nәdir?

13
14
15
12•

riyazi modelini
eksperimental metodunu
texniki әsasını•
mәcmuusunu
nәzәriyyәsini

qanunilәşdirilmәlidir
sertifikatlaşdırma üzrә orqan vәy sınaq laboratoriyası, sifarişçi vә akkreditlәşdirmә üzrә orqan arasında
razılaşdırılmalıdır

•
sәnәdlәşdirilmәlidir
planlaşdırılmalıdır
aktlaşdırılmalıdır

sәnәdlәşdirilmәlidir
standartlaşdirılmalıdır•
qanunilәşdirilmәlidir
aktlaşdırılmalıdır
planlaşdırılmalıdır

fәrmanlar mәcmuusu
mәmulatların sertifikatlaşdırılmasında tәtbiq edilәn standartlara tәlәblәr•
qanunlar mәcmuusu
göstәrişlәr mәcmuusu
sәrәncamlar mәcmuusu

tәdqiqatları
keyfiyyәt sistemlәrinin yoxlanmasının aparılması qaydaları•
tәyinlәri
göstәrişlәri
eksperimentlәri

әdqiqatları
ekspert metoduna әsaslanan proseslәri•
tәyinlәri
göstәrişlәri
eksperimentlәri

eksperimentlәr
tәdqiqatlar
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Tәtbiq sahәsi dedikdә nә başa düşülür?

Sınaqların aparılması metodikası neçә bölmәdәn ibarәtdir?

әgәr sınaq metodlarıәvvәlcәdәn işlәnmiş vә standartlaşdırılmışsa, onda onunla nә edilmәlidir?

Sınaq metodları attestasiya olunan sәnәdin tam adı nәdir?

Ölçmәlәr aparılarkәn mәhsulun vәziyyәtini xarakterizә edәn nәylәr tәyin olunur?

İSO 100113 beynәlxalq standartı nәyi müәyyәnlәşdirir?

İSO 100113 beynәlxalq standartı necә adlanır?

tәyinlәr
nümunәlәrin hәr bir xarakteristikasının tәyinin yerinә yetirilmә qaydası•
göstәrişlәr

qiymәtlәndirmәardıcıllığı
tәtbiq olunan sertifikatlaşdırma sistemi•
qiymәtlәndirmә sistemi
qiymәtlәndirmә sәviyyәsi
qiymәtlәndirmә metodikası

4
5
8•
7
6

layihәlәndirilmәlidir
sertifikatlaşdırılma mәqsәdi ilә istifadә olunmasının mümkünlüyü tәyin olunmalıdır•
yoxlanılmalıdır
sınanmalıdır
hesablanmalıdır

vәsait
mәmulatların sertifikatlaşdırılmasında tәtbiq edilәn sertifikatlara tәlәblәr•
sәrәncam
fәrman
qanun

kütlәlәri
uzunluqları
eni
göstәricilәri•
ölçülıri

müәssisәdә auditlәrin icra edilmәsi üzrә tövsiyyәlәr verir•
tәdqiqatları
eksperimentlәri
göstәrişlәri
tәyinlәri

sәrәncam
“Keyfiyyәt sistemlәrinin yoxlanması üzrә rәhbәredici göstәrişlәr.Hissә 3.Yoxlama proqramına rәhbәrlik”•
fәrman
qanun
vәsait



05.05.2017

21/106

136

137

138

139

140

141

142

İSO 100112 beynәlxalq standartı nәyi müәyyәnlәşdirir?

Keyfiyyәt sistemlәrinin yoxlanması üzrә rәhbәredici göstәrişlәr. Hissә 1. Yoxlama sәnәdi hansı
beynәlxalq standartda verilmişdir?

Sertifikatlaşdırmada tәtbiq edilәn sınaq metodları hansı nömrәli sәnәdә әsasәn attestasiya olunur?

Sertifikatlaşdırmada tәtbiq olunan sınaq metodlar hansı sәnәdә uyğun hazırlanmalıdır?

İSO 10011 beynәlxalq standart neçә hissәdәn ibarәtdir?

Sertifikatlaşdırma prosesindә keyfiyyәt sistemlәrinin yoxlanmasının aparılma qaydaları hansı beynәlxalq
standartla müәyyәnlәşdirilir?

Keyfiyyәt sistemlәrinin yoxlanması üzrә rәhbәredici göstәrişlәr.Hissә 3.Yoxlama proqramına rәhbәrlik
sәnәdi hansı beynәlxalq standartda verilmişdir?

tәyinlәri
ekspertauditor işlәmәk üçün mütәxәssislәrin peşә hazırlığına vә s. tәlәblәr•
tәdqiqatları
göstәrişlәri
eksperimentlәri

İSO 1001112
İSO 100111•
İSO 1001110
İSO 1001113
İSO 1001111

BEK 11
İSO/BEK 7•
BEK 8
BEK 10
BEK 9

BEK 9
BEK 10
BEK 11
İSO/BEK 7•
BEK 8

3•
6
7
5
4

İSO10090
İSO10070
İSO10060
İSO10011•
İSO10080

İSO 1001113
İSO 1001112
İSO 100113•
İSO 1001110
İSO 1001111
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İSO 10011 beynәlxalq standart hansı üç hissәlәrdәn ibarәtdir?

Keyfiyyәt sistemlәrinin yoxlanması üzrә rәhbәredici göstәrişlәr.Hissә 2. Keyfiyyәt sistemlәrinin
yoxlanması üzrә ekspertlәr üçün kriterlәr sәnәdi hansı beynәlxalq standartda verilmişdir?

İSO 100111 beynәlxalq standartı necә adlanır?

Standartlaşdırma prosesindә istifadә olunan uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi metodları nәlәrә әsaslanır?

Mәhsulun sertifikatlaşdırilmasını aparan sertifikatlaşdirma üzrә orqanlara ümumi tәlәblәr adlı rәhbәrlik
sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

Sınaq laboratoriyalarının qiymәtlәndirilmәsi (attestasıyası) üçün ümumi tәlәblәr adlı rәhbәrlik sәnәdi
hansı standartda verilmişdir?

EN 45003 standartı necә adlanır?

İSO 100111
İSO 100111, İSO 100112, İSO 100113•
İSO 100111
İSO 100111
İSO 100111

İSO 1001113
İSO 100112•
İSO 1001110
İSO 1001111
İSO 1001112

vәsait
“Keyfiyyәt sistemlәrinin yoxlanması üzrә rәhbәredici göstәrişlәr. Hissә 1. Yoxlama”•
sәrәncam
fәrman
qanun

tapşırıqlara
ölçmә, cınaq vә nәzarәtә•
eksperimentlәrә
nәzәriyyәlәrә
sınaqlara

EN 80000
EN 90000
EN 45011•
EN 60000
EN 70000

EN 45002•
EN 90000
EN 80000
EN 70000
EN 60000

vәsaitlәr
qanunlar
fәrmanlar
sәrәncamlar
laboratoriyaların akkreditlәşdirilmәsi üzrә orqanlara ümumi tәlәblәr•
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Sertifikatlaşdırma, akkreditlәşdirmә orqanları vә sınaq laboratoriyaları bölünәn qruplardan hansı aşağıda
yazılmışdır?

Sertifikatlaşdırma, akkreditlәşdirmә orqanları vә sınaq laboratoriyaları bölünәn qruplardan hansı aşağıda
yazılmışdır?

Sertifikatlaşdırma, akkreditlәşdirmә orqanları vә sınaq laboratoriyaları bölünәn qruplardan hansı biri
aşağıda yazılmışdır?

Sınaq laboratoriyalarının fәaliyyәtinә ümumi tәlәblәr adlı rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

DİN EN 45000 seriyalı standartlar hans ölkәdә tәtbiq olunur?

İSO/BEK 25, İSO/BEK 28, İSO/BEK 38, İSO/BEK 40, İSO/BEK 43, İSO/BEK 45 vә s. rәhbәrlik
sәnәdlәri akkreditlәşdirmә sahәsindә milli standartlar üşün necә yararlı ola bllәr?

İSO/BEK 49 beynәlxalq standartı necә adlanır?

vәsaitlәr
akkreditlәşdirmә üzrә orqanları standartları vә onların izahatı•
sәrәncamlar
fәrmanlar
qanunlar

fәrmanlar
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirmә qaydaları üzrә standartlar vә
tövsiyyәlәr

•
vәsaitlәr
qanunlar
sәrәncamlar

vәsaitlәr
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının işinә kriterlәr müәyyәnlәşdirәn standartlar vә
tövsiyyәlәr

•
sәrәncamlar
fәrmanlar
qanunlar

EN 90000
EN 45001•
EN 60000
EN 70000
EN 80000

Yaponiya
Almaniya•
Fransa
İtaliya
Rusiya

istehsalı yüksәldәr
istehsalı artırar
baza rolunu oynayar•
istehsalı azaldar
istehsalı dayandırar]

sәrәncamlar
“Sinaq laboratoriyaları üçün “Keyfiyyәt üzrә rәhbәrliyin” işlәnib hazırlanması üzrә pәhbәredici müddәalar”•
vәsaitlәr
qanunlar
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EN 45002 standartı necә adlanır?

әksәr Avropa ölkәlәrindә uyğunluğun qiymәrlәndirilmәsi orqanlarına tәlәblәrin normativ tәminatı hansı
seriyalı standartın әsasında işlәnmişdir?

Laboratoriyaların akkreditlәşdirilmәsi üzrә orqanlara ümumi tәlәblәr adlı rәhbәrlik sәnәdi hansı
standartda verilmişdir?

sertifikatlaşdırma üzrә orqanların qiymәtlәndirilmәsi vә akkreditlәşdirilmәsi üzrә ümumi tәlәblәr
rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

EN 45010 standartı necә adlanır?

EN 45013 standartı necә adlanır?

İSO/BEK 45 beynәlxalq standartı necә adlanır?

fәrmanlar

vәsaitlәr
Sınaq laboratoriyalarının qiymәtlәndirilmәsi (attestasıyası) üçün ümumi tәlәblәr•
sәrәncamlar
fәrmanlar
qanunlar

EN 90000
EN 45000•
EN 60000
EN 70000
EN 80000

EN 60000
EN 45003•
EN 80000
EN 90000
EN 70000

İSO/BEK 70
İSO/BEK 80
İSO/BEK61•
İSO/BEK 50
İSO/BEK 60

fәrmanlar
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların qiymәtlәndirilmәsi vә akkreditlәşdirilmәsinә ümumi tәlәblәr•
vәsaitlәr
qanunlar
sәrәncamlar

qanunlar
sәrәncamlar
Personalın attestasiyasını aparan sertifikatlaşdirma üzrә orqanlara ümumi tәlәblәr•
fәrmanlar
vәsaitlәr

sәrәncamlar
sınaqların nәticәlәrinin tәqdim edilmәsi üzrә pәhbәredici müddәalar•
qanunlar
vәsaitlәr
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Sertifikatlaşdırmada müşahidәlәrin hansı iki forması nәzәrdә tutulur:

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

Keyfiyyәt sisteminin yoxlanması proqramı kimlәr tәrәfindәn hazırlanır?

Mәhsul üçün uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

Sertifikatlaşdırma prosesinin 5 әsas mәrhәlәlәri hansılardır?

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

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

fәrmanlar

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

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

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

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

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

•
Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi.

3 il.•
18ay;
1il;
6 ay;
2 il;

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



05.05.2017

26/106

171

172

173

174

175

176

177

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

Mәhsulun sertifikatlaşdırılması zamanı sınaq üçün nümunәlәri hansı tәşkilat seçir?

Sertifikatlaşdırma sınaq protokollarının nüsxәlәri hansı müddәtdә saxlanılır?

Sertifikatlaşdırma prosesindә uyğunluğu qiymәtlәndirmәk üçün mәhsul nümunәsi necә götürülür?

Mәhsulların vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması sistemi neçә mәrhәlәdә aparılır?

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

Sınaq üçün nümunәlәrin seçilmәsi hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

5dәn çoх olduqda;

sifarişçi.
müәssisәnin rәhbәri;
ekspertauditor;
baş ekspert;•
keyfiyyәt sisteminin rәhbәri;

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

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

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

10
7
5•
3
9

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

sertifikatlaşdırma üzrә orqanın ekspertlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir.
İstehlakçı tәrәfindәn hәyata keçirilir;
sifarişçi tәrәfindәn hәyata keçirilir ;
sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn;•
İstehsalçı tәrәfindәn hәyata keçirilir;
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185

Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin mәrhәlәlәrinә aid deyildir?

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

Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmә mәrhәlәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqan necә
müәyyәnlәşdirilir?

Mühasib vәzifәsinә şәxslәr necә cәlb olunurlar?

Koordinasiya şurasının tәrkibi neçә nәfәrdәn ibarәt olur?

Koordinasiya şurasıda hәr tәşkilatlardan nә üçün eyni sayda nümayәndә olmalıdır?

Mütәxәssislәr ekspert kimi necә cәlb olunurlar?

Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üçün kim mәsuliyyәt daşıyır?

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

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

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

aktla
internetlә
pazılaşma yolu ilә
müqavilә әsasında•
mәktubla

16
12
10
8•
14

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

aktla
internetlә
pazılaşma yolu ilә
müqavilә әsasında•
mәktubla
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190

191

192

Ekspertauditor hansı mәsәlәdә mәsuliyyәt daşıyır?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın rәhbәrliyindә icraçı direktordan başqa kimlәr olur?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın işinә kim rәhbәrlik edir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan poses üzrә cari işlәri nә edir?

Sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın tәrkibi neçә nәfәr olur?

Koordinasiya şurasının yerinә yetirәcәk neçә vәzifәsi vardır?

Koordinasiya şurasıda hәr tәşkilatlardan nә qәdәr üzv olur?

sattıcı
istehlakçı
istehsalçı
ekspertauditor•
alıcı

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

laborant
şöbә müdiri
direktor müavini
12 nәfәr ekspertauditor vә katib•
mütәxәssis

laborant
şöbә müdiri
direktor müavini
icraçı direktor•
mütәxәssis

heç biri
cavabdehdir
mәsuliyyәtini daşımır
mәsuliyyәtini daşıyır•
cavabdeh deyil

810
46
24
12•
68

5•
3
2
1
4

satıcıdan çox
istehsalçıdan çox
istehlakçıdan çox

•
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199

Koordinasiya şurası hansı nümayәndәlәrdәn ibarәt olmalıdır?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәsisçilәrin hesabına nә edilir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyin hesabına akkreditlәşir edilir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyin hesabına tәşkil edilir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyin hesabına tәşkil edilir vә akkreditlәşir?

Müşahidәçi şurası kimlәrdәn ibarәtdir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәtini nә tәmin edir?

bәrabәr sayda•
alıcıdan çox

satıcının
istehlakçı müәssisәnin
istehsalçı müәssisәnin
maraqlı strukturların•
alıcının

bağlanılır
alınır
toplanır
tәşkil edilir•
açılır

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

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

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

istehlakçıdan
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın tәsisçilәrindәn•
satıcıdan
alıcıdan
istehsalçıdan

idarә heyәti
koordinasiya şurası•
elmi şura
kooperasiya şurası
mütәxәssislәr şurası
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Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәsisçilәrin hesabına nә edilir?

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

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

Apelyasiya komissiyası nә zaman yaranır?

Koordinasiya şurası hansı orqanın işini tәmin edir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın laboratoriyası olmalıdırmı?

Sertifikatlaşdırmanın aparılması zamanı maraqlı şәxslәr özlәrini necә aparmalıdırlar?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan laboratoriyanı necә işlәtmәlidir?

bağlanılır
akkreditlәşir•
toplanır
alınır
açılır

istehlakçı
tәsisçi
tәşkilatın rәhbәrliyi•
istehsalçı
alıcı

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

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

standartlaşdırma orqanının
BEKin
MEKin
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın•
qiymәtqoyma orqanının

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

personalı mükafatlandırmalıdır
personala tәsir etmәlidir
personalla müqavilә bağlamalıdır
personala heç bir tәsir göstәrmәmәlidir•
personalla danışığa getmәlidir
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Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın personalı necә fәaliyyәtdә olur?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın koordinasiya şurasının işindә kimlәr iştirak edir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda koordinasiya şurası hansı mәqsәdlә fәaliyyәt göstәrir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın xidmәtlәri haqqında hansı şәraitlәr yaradılmalıdır?

Sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәti әsasәn nәdәn asılıdır?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan neçә funksiyanı yerinә yetirir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan sınaqları harada aparır?

ödәnişlә
yüksәk sürәtlә
icarәyә götürmәklә
akkreditlәşdirmәklә•
yüksәk tәcillә

dayanıqlı
fasilәsiz
fasilәli
daimi fәaliyyәtdә•
periodik

alıcı
istehsalçı
sifarişçi
maraqlı tәşkilatın nümayәndәlәri•
istehlakçı

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

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

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

18
13
10
8
15•

qurğuda
sınaq laboratoriyasında•
sexdә
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Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın rәhbәr vәzifәsi necә adlanır?

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

Maraqlı strukturlar dedikdә nәlәr nәzәrdә tutulur?

Ixtisaslaşdırılmış sınaqları nә vaxt aparılır?

Nәzarәt altında istismarın (istehlak) mәqsәdi nәdir?

Dövrü istismar sınaqları nә üçün aparılır?

müәssisәdә
stenddә

müdir
icraçı direktor
mütәxәssis
laborant•
koordinator

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

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

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

•
texniki tapşırıqda qoyulmuş bütün tәlәblәrә vә göstәricilәrin qiymәtlәrinә nәzarәt edilir;

mәhsulun NTSin tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq etmәk, etibarlılıq haqqında әlavә mәlumatlar almaq,
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, istifadә effektliliyini yüksәltmәk, sonrakı işlәmәlәrdә lazım ola bilәcәk
mәlumatları әldә etmәk üçün;

•
mәhsulun tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәyin etmәk üçün aparırlar.
seçmә yolla hazır vә istehlakda olan mәhsulların nümunәlәrinin keyfiyyәtinin stabilliyinә nәzarәt üçün hәyata
keçirirlәr;
sınaqların aparılması zamanı o göstәricilәrә nәzarәt edilir ki, onlar texnoloji prosesin stabilliyindәn asılıdır vә
tәhviltәslim sınaqları zamanı yoxlanılmır
sınaqları konstruksiyada vә texnoloji proseslәrdә edilәn dәyişikliklәrin mәqsәdәuyğunluğunu vә effektivliyini
qiymәtlәndirmәk üçün;

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

•
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Müfәttiş sınaqlarını nә üçün aparılır?

Dövrü sınaqlar nә vaxt aparılır?

Tipli sınaqlar nә üçün aparılır?

Tәhviltәslim sınaqları nә üçün aparılır?

Idarәlәrarası sınaqları nә vaxt aparırlar?

Ixtisaslaşdırılmış sınaqları nә vaxt aparılır?

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

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

•

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

•
sınaqların aparılması zamanı o göstәricilәrә nәzarәt edilir ki, onlar texnoloji prosesin stabilliyindәn asılıdır vә
tәhviltәslim sınaqları zamanı yoxlanılmır

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

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

mәhsulun istismara göndәrildiyi zaman onun istifadәyә yararlılığı haqqında qәrar qәbul etmәk üçün aparırlar
qәbul nәzarәti zamanı istifadә olunan sınaq metodlarının effektivliyini tәsdiq etmәk•
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Tamamlayıcı sınaqlar nә vaxt aparılır?

Könüllü sertifikatlaşdırma hansı hallarda aparılır?

Hansı mәhsul mәcburi sertifikatlaşdırma obyektidir?

Mәcburi sertifikatlaşdırma hansı mәhsullar üçün hәyata kecirilir?

ISO 9000 seriyalı standartlar ailәsi:

Sertifikatlaşdırmanı kim aparır:

Personalın sertifikatlaşdırılmasının mәqsәdi nәdir?:

tәcrübi nümunәnin vә seriyalı mәhsulun istehsalçıları müxtәlif olduqda müәssisәnin konkret mәhsulun istehsalı
üçün hazır olmasını qiymәtlәndirәn zaman vә digәr müәssisәdә istehsalı mәnimsәnilmiş mәhsulların istehsalata
qoyulduğu zaman.

•
texniki tapşırıqda qoyulmuş bütün tәlәblәrә vә göstәricilәrin qiymәtlәrinә nәzarәt edilir;
mәhsulun istehsalata qoyulmasının mәqsәdәuyuğunluğunu vә mümkünlüyünü tәyin etmәk üçün;

nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәkdәn ibarәtdir
texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor
işlәri mәrhәlәsindә;

•
istehsal zamanı mәmulatın tәrkib hissәlәrinin vә komplektlәşdirici mәmulatların müәyyәn nümunәlәrinin texniki
şәrtlәrә uyğunluğunu yoxlamaqdan ibarәtdir.
obyektin ancaq yararlılığı faktını müәyyәnlәşdirmәk lazım gәlir, yәni tәyin etmәk lazım gәlir ki, obyektlәr
sırasından götürülmüş nümunә qoyulmuş tәlәblәrә cavab verir vә ya cavab vermir;
verilmiş dәqiqliklә bir vә ya bir neçә kәmiyyәtin qiymәtlәrini tapmaqdır;

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

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

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

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

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

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

•
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Mәcburi sertifikatlaşdırma әsas nәyә görә aparılır?

Hansı sertifikatlaşdırma qanunvericiliklә tәnzimlәnmәyәn adlanır?

Keyfiyyәt sistemlәrinin sertifikatlaşdırılması sahәsindә aparıcı ölkә:

Hansı mәhsul könüllü sertifikatlaşdırma obyektidir?

Hansı sertifikatlaşdırma qanunvericiliklә tәnzimlәnәn adlanır?

Tәhlükәsizlik termini belә izah olunur:

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

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

•
tәcrübә vә bacarığını müәyyәnlәşdirmәk;
professional biliyini yoxlamaq;
konkret işi yerinә yetirmәk imkanlarının tәyin edilmәsi;
işçinin tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu yoxlamaq üçün onun peşә hazırlığını müәyyәnlәşdirmәkdir;

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

•
sertifikatlaşdırılmış mәhsulun dövlәt qeydiyyatını aparmaq üçün

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

İtaliyadır.
Polşadır;
Almaniyadır;
Fransadır;
İngiltәrәdir;•

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

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

Istehsalın keyfiyyәt sisteminin olmamasıdır.
zay mәhsulun olmamasıdır;
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmasıdır;
Mәhsulun qoyulmuş tәlәblәrә uyğynluğunun üçüncü tәrәf vasitәsilә sübutu;
ziyan vura bilәcәk yolverilmәz risqin olmamasıdır;•
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Keyfiyyәt sistemlәri vә istehsalatın sertifikatlaşdırma sistemi:

Sertifikatlaşdırma sahәsindә professional sәriştәliliyi nәyi bilmәyi tәlәb edir:

Attestasiyanın mәqsәdi:

İSO 100112 beynәlxalq standartı necә adlanır?

Sinaq obyekti nәdir?

Ölçmәlәrin aparılması metodikası necә adlanır?

Ölçmәlәrin aparılması metodikası necә tәyin edilir?

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

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

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

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

fәrman
“Keyfiyyәt sistemlәrinin yoxlanması üzrә rәhbәredici göstәrişlәr.Hissә 2. Keyfiyyәt sistemlәrinin yoxlanması üzrә
ekspertlәr üçün kriterlәr”

•
vәsait
qanun
sәrәncam

vәsait
sınaq mәhsulunun növü, seçimin hәcmi vә s.•
sәrәncam
fәrman
qanun

sәnәdlәşdirilmәmiş ölçmәdir
sәnәdlәşdirilmiş ölçmә prosedurudur•
balanslaşdırılmış әmәk bölgüsüdür
ciddilәdırılmış әmәk intizamıdır
sәrtlәşdirilmiş danunauyğunluqdur

tәdqiqat aparılır
ölçmә nәticәlәrinin mәlum xәta ilә alınmasını tәyin edәn әmәliyatların vә qaydaların mәcmusu kimi•
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Ölçmә, cınaq vә nәzarәtә metodları әsasında nә edilir?

Sınaq metodikasının analizi kim tәrәfindәn aparılır?

Sınaqların şәrtlәrinә nә daxildır?

Tәyin edilәn xarakteristikalar hansılardır?

İSO 100111 beynәlxalq standartı nәyi müәyyәnlәşdirir?

Sınaq laboratoriylarının inkişaf tarixi, rәhbәrlik haqqında mәlumatlar vә sairәlәrә tәlәblәr Keyfiyyәt üzrә
rәhbәrlik sәnәdinin hansı bölmәsindә verilmişdir?

Sәnәdin mәqsәd vә tәtbiq edilmә qrafasına tәlәblәr Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin hansı hissәsindә
verilmişdir?

sәnәdlәşdirilir
sınaq aparılır
eksperiment aparılır

sınaq aparılır
tәdqiqat aparılır
praktiki işlәrin geniş şәrhini verәn metodlar işlәnib hazırlanır•
eksperiment aparılır
sınaq aparılır

şöbә tәrәfindәn
komissiya tәrәfindәn•
istehsalçı tәrәfindәn
laborant tәrәfindәn
mütәxәssis tәrәfindәn

qiymәtlәndirmәardıcıllığı
әtraf mühütә tәlәblәr, xarici tәsir xarakteristikalarının mәcmuusu•
qiymәtlәndirmә sistemi
qiymәtlәndirmә sәviyyәsi
qiymәtlәndirmә metodikası

çәkilәri
qiymәtlәri tәyin edilmәli göstәricilәr•
öçü vahidlәri
qabarit ölçülәri
kütlәlәri

tәdqiqatları
keyfiyyәt auditlәrinin tәşkili, planlaşdırılması, aparılmasının әsas prinsiplәri vә prosedurları•
göstәrişlәri
tәyinlәri
eksperimentlәri

hesabatda
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın şәrhi bölmәsindә•
әlavәdә
izahatyazı bğlmәsindә
cәdvәllәrdә

hesabatda
cәdvәllәrdә
ümumi müddәalar bölmәsindә•
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Rastlaşılan xüsusi terminlәrin izahına qoyulan tәlәblәr Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin hansı
bölmәsindә verilmişdir?

Hüquqi status, orqan vә ya laboratoryanın adı, sәnәdin qeydiyyatı vә sairәlәrә tәlәblәr Keyfiyyәt üzrә
rәhbәrlik sәnәdinin hansı hissәsindә verilmişdir?

Başlıqlar vә bğlmәlәr mәntiqi ardıcllıqla nömrәlәnmәlidir bölmәsinә tәlәblәri Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
sәnәdinin hansı hissәsindә verilmişdir?

Sınaq laboratoriylarının mәqsәd vә mәsәlәlәrinә tәlәblәr Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin hansı
bölmәsindә verilmişdir?

Sertifikatlaşdirma üzrә orqanı tәsdiq edәn әsas sәnәd necә adlanır?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin üçüncü sәviyyәsindә hansı qaydalar verilir?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdi nәlәri özündә әks etdirmәlidir?

izahatyazı bğlmәsindә
әlavәdә

terminlәr vә tәyinlәr•
әlavәdә
izahatyazı bğlmәsindә
hesabatda
cәdvәllәrdә

әlavәdә
izahatyazı bğlmәsindә
cәdvәllәrdә
hesabatda
titul vәrәqindә•

mәzmununda•
әlavәdә
hesabatda
cәdvәllәrdә
izahatyazı bğlmәsindә

izahatyazı bğlmәsindә
keyfiyyәt sahәsindә siyasәt haqqında bәyanat•
әlavәdә
cәdvәllәrdә
hesabatda

“Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik”•
sәrәncam
vәsait
qanun
fәrman

saxlama, qeydiyyat, istifadә vә dәyişiklәr etmә qaydaları vә s.•
istehsalın yüksәldilmәsi
istehsalın dayandırılması
istehsalın azaldılması
istehsalın artırılması

işçilәrin sayını
işçilәrin tәhsilini
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Keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrinin ikinci sәviyyәsindәki qaydalara aşağıdakılardan hansılar aiddir?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin әlavәlәrindә nәlәr verilmәlidir?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin keyfiyyәt sahәsindә siyasәt haqqında bәyahat bölmәsi hansı tәlәblәr
verilir?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin terminlәr vә tәyinlәr bölmәsindә hansı tәlәblәr verilir?

Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә sәnәdlәr şәrti olaraq neçә sәviyyәdә formalaşır?

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

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

işçilәrin mәvacibini
xidmәtlәrin keyfiyyәtini tәmin edilmәsi sahәsindә tәşkilatın mәqsәdini vә imkanlarını•
bölmәlәrin imkanlarını

istehsalın yüksәldilmәsi
ilkin materialların sertifikatlaşdırma sisteminin müddәaları, tәhlükәsizlik,ekoloji, әmәyin mühafizәsi vә s.•
istehsalın artırılması
istehsalın dayandırılması
istehsalın azaldılması

aparılan işlәrin kütlәsi
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә bağlı әsas işçi sәnәdlәrin siyahısı vә forması•
aparılan işlәrin hәcmi
aparılan işlәrin qiymәti
aparılan işlәrin müddәti

terminlәrin biologiyası
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın mәqsәdini vә mәsәlәlәrini•
terminlәrin sayı
terminlәrin morfologiyası
terminlәrin reologiyası

terminlәrin biologiyası
sәnәddә rastlaşılan xqsusi terminlәrin izahı•
terminlәrin sayı
terminlәrin morfologiyası
terminlәrin reologiyası

4
3•
7
6
5

istehsalata rәhbәrlik
sınaq laboratoriyalarında•
göstәrişlәrdә
tәlimatlarda
avadanlıqların pasportlarında

sertifikatlaşdırma üzrә orqanın•
istehsalata rәhbәrlik
avadanlıqların pasportlarında
tәlimatlarda
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Sınaq laboratoriyalarında keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin olmasını tәsdiq edәn әsas sәnәd necә
adlanır?

İSO 10013 beynәlxalq standartinda hansı sәnәdlәrin hazırlanması üçün tövsiyyәlәr verilmişdir?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin işlәnib hazırlanması üzrә tövsiyyәlәr hansı beynәlxalq standartlarda
verilmişdir?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin keyfiyyәt sistemi elementlәrinin şәrhi bölmәsindә nәlәr yazılmalıdır?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vә ya sınaq laboratoriyasının şәrhi
bölmәsindә nәlәr yazılmalıdır?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin ümumi müddәalar bğlmәsindә nә verilir?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin mәzmununa hansı tәlәblәr qoyulur?

göstәrişlәrdә

vәsait
sәrәncam
fәrman
qanun
“Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik”•

vәsait
qanun
“Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik”•
sәrәncam
fәrman

İSO 10060
İSO 10013•
İSO 10090
İSO 10080
İSO 10070

aparılan işlәrin kütlәsi
sertifikatlaşdırma sahәsindә xidmәtin müvafik keyfiyyәtinә zәmanәt verәn әsas tәdbirlәrin şәrhi•
aparılan işlәrin hәcmi
aparılan işlәrin qiymәti
aparılan işlәrin müddәti

terminlәrin biologiyası
sınaq laboratoriyasının inkişaf tarixi, rәhbәrlik haqqında mәlumatlar vә s.•
terminlәrin sayı
terminlәrin morfologiyası
terminlәrin reologiyası

aparılan işlәrin hәcmi
sәnәdin mәqsәdi vә tәtbiq edilmә sahәsi•
aparılan işlәrinkütlәsi
aparılan işlәrinmüddәti
aparılan işlәrin qiymәti

aparılan işlәrin hәcmi
başlıqlar vә bölmәlәr mәntiqi ardıcıllıqla nömrәlәnmәlidir•
aparılan işlәrinkütlәsi
aparılan işlәrinmüddәti
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Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin titul vәrәqindә nәlәr yazılmalıdır?

Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә sәnәdin üçüncü sәviyyәsi necә adlanır?

Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә sәnәdin ikinci sәviyyәsi necә adlanır?

Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә sәnәdin birinci sәviyyәsi necә adlanır?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın mәqsәd vә mәsәlәlәrinә tәlәblәr Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin
hansı bölmәsindә verilmişdir?

Sxem 4 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

Sxem 1 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

aparılan işlәrin qiymәti

aparılan işlәrin qiymәti
aparılan işlәrin hәcmi
aparılan işlәrinkütlәsi
hüquqi statusu, orqanin vә laboratoriyanın adı, sәnәdin qeydiyyatı vә s.•
aparılan işlәrinmüddәti

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

göstәrişlәr
qanunlar
sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları•
fәrmanlar
sәrәncamlar

göstәriş
“Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik”•
fәrman
sәrәncam
qanun

cәdvәllәrdә
keyfiyyәt sahәsindә siyasәt haqqında bәyanat•
әlavәdә
hesabatda
izahatyazı bğlmәsindә

tipik nümunәnin sınağından ibarәtdir. Bu sxemdә dә, әvvәlkilәr kimi, bir qәdәr mürәkkәblәşmiş müfәttiş nәzarәti
aparılır.

•
uyğunluq sertifikatı almaq üçün sınaqdan başqa mәhsula müfәttiş nәzarәtinәzәrdә tutulur;
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya tәrәfindәn nümunәnin sınağı ilә mәhdudlaşır;
tipik nümunәnin sınaqlarını;
nümunәnin sınaqlarını,sertifikat verildikdәn sonra isә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә tutur;

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

•
tipik nümunәnin sınaqlarını
nümunәnin sınaqlarını,sertifikat verildikdәn sonra isә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә tutur;
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Bmodulunun mәzmunu nәdir?

Mәhsulların sertifikatlaşdırma sxemi 1 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

Avropa Ittifaqı ölkәlәrindә tәtbiq olunan uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi metodları nәyә әsaslanır?

Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 1 nәyi nәzәrdә tutur:

Sxem 2 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

Sxem 1 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

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

•

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

•
o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;

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

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

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

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

•
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Sxem 3 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

Sxem 10 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

Sxem 5 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

Sxem 4 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

Sxem 7 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

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

o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;

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

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

o zaman seçmәk mәqsәdә uyğundur ki, buraxılan malların xarakteristikalarının stabilliyinә sәrt, yüksәk tәlәblәr
qoyulur, hәmçinin mәmulatın yararlılıq müddәtinin az olduğu vә seçilmiş nümunәlәrin real hәcmi sınağın düzgün
nәticәlәrini almaq üçün kifayәt deyildir.

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

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

istehsalçının әrizә bәyannamәsinә vә sertifikatlaşdırılan mәhsula müfәttiş nәzarәtinә әsaslanır.
әmtәәmal partiyasının sınağından ibarәtdir. Bu o demәkdir ki, müәssisә tәrәfindәn hazırlanmış mәhsul
partiyasından qoyulmuş qaydada orta nümunә seçilib götürülür;

•
istehsalçı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasını nәzәrdә tutur;
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sisteminin sertifikatlaşdırılmasına ciddi müfәttiş nәzarәtindәn ibarәtdir;
müәssisә tәrәfindәn hazırlanan hәr bir mәmulatın akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyasında sınaqların aparılması

912.•
112;
18;
15;
49;
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Azәrbaycan Respublikasında tәtbiq olunmaq üçün tövsiyyә edilәn sertifikatlaşdırma sxemlәrinin sayı
neçәdir?

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

Sxem 6 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 5 nәyi nәzәrdә tutur:

Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 4 nәyi nәzәrdә tutur:

Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 3 nәyi nәzәrdә tutur:

Xidmәtin sertifikatlaşdırma sxemi 2 nәyi nәzәrdә tutur:

112.
18;•
16;
14;
19;

19;
16;
14;
112.
18;•

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

müәssisәnin attestasiyasını nәzәrdә tutur.
tecnoloji prosesin, icraçının ustalılığının, xidmәtin şәraitinin yoxlanması, keyfiyyәt sistemininin
qiymәtlәndirilmәsi;
xidmәt göstәrәn icraçının ustalılığının qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur;
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılmasını vә bu sisteminkeyfiyyәtinin stabilliyinә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә
tuitur;

•
xidmәtin nәticәlәrinin ucdantutma yoxlanmasını nәzәrdә tutur vә maddi xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması üçün
tәtbiq oluna bilәr;

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

xidmәt göstәrәn icraçının ustalılığının qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur r;
müәssisәnin attestasiyasını nәzәrdә tutur.
xidmәtin nәticәlәrinin ucdantutma yoxlanmasını nәzәrdә tutur vә maddi xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması üçün
tәtbiq oluna bilәr;

•
tecnoloji prosesin, icraçının ustalılığının, xidmәtin şәraitinin yoxlanması, keyfiyyәt sistemininin
qiymәtlәndirilmәsini;
sistem üzrә ekspertlәr cәlb etmәklә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması üzrә orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir;

müәssisәnin attestasiyasını nәzәrdә tutur.
tecnoloji prosesin, icraçının ustalılığının, xidmәtin şәraitinin yoxlanması, keyfiyyәt sistemininin
qiymәtlәndirilmәsini;

•
xidmәt göstәrәn icraçının ustalılığının qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur;
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Sxem 12 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

Sxem 11 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

Dmodulunun mәzmunu nәdir?

Emodulunun mәzmunu nәdir?

Fmodulunun mәzmunu nәdir?

Gmodulunun mәzmunu nәdir?

Keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması keyfiyyәt sistemi üzrә ekspertlәri cәlb etmәklә xidmәtlәrin
sertifikatlaşdırılması üzrә orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir;
xidmәtin nәticәlәrinin ucdantutma yoxlanmasını nәzәrdә tutur;

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

•
xarici firmalar tәrәfindәn göndәrilәn mәmulatlar komplektinin sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilmәsi
tövsiyә olunur;

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

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

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

•

Istehsalçı bütün mәmulatların B modulu üzrә sınanmış nümunәyә uyğunluğunu bәyan edir.
Hәr bir mәmulatın vә ya tәsadüfi seçilmiş nümunәnin üçüncü tәrәfin apardığı sınaqları. B vә ya A modulu ilә birgә
tәtbiq olunur;

•
Üçüncü tәrәf vasitәsilә mәmulatların tәktәk sınaqları. Bu, tәk vә ya kiçik seriyalı istehsalatda tәtbiq olunur;
Istehsalçı mәmulatların istehsalı, sınaqları vә nәzarәti zamanı ISO 9002 standartına uyğun keyfiyyәtin
tәminolunma sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;
Istehsalçı mәmulatların sınaqları vә onlara nәzarәt zamanı ISO 9003 standartına uyğun keyfiyyәtin tәminolunma
sisteminә malik olmalıdır. B vә ya A modulu ilә birgә tәtbiq olunur;

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

Amodulunun mәzmunu nәdir?

Hmodulunun mәzmunu nәdir?

Cmodulunun mәzmunu nәdir?

Sxem 5 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

Sxem 2 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

Sxem 8 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

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

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

•

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

•
Istehsalçı bütün mәmulatların uyğunluğunu bәyan edir.
Modul A proseduruna üçüncü tәrәfin qoşulması;

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

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

•
nümunәnin sınaqlarını,sertifikat verildikdәn sonra isә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә tutur;

bir qәdәr mürәkkәblәşmiş müfәttiş nәzarәti aparır.
uyğunluq sertifikatı almaq üçün aparılmış sınaqdan başqa, burada ticarәtdә olan sertifikatlaşdırılmış mәhsula
müfәttiş nәzarәtinin aparılması nәzәrdә tutulur;

•
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya tәrәfindәn nümunәnin sınağı ilә mәhdudlaşır;
tipik nümunәnin sınaqlarını;
nümunәnin sınaqlarını,sertifikat verildikdәn sonra isә müfәttiş nәzarәtini nәzәrdә tutur;

әrizә bәyannamәsinә vә sertifikatlaşdırılan mәhsula müfәttiş nәzarәtinә әsaslanır.

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

Sxem 9 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

Sxem 3 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

Sxem 912 hansı sertifikatlaşdırma sınağını aparır?

Sxem 6 hansı şәraitdә tәtbiq oluna bilәr?

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

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

•
o hallarda istifadә olunur ki, müfәttiş nәzarәtinin aparılması mәqsәdә uyğundur;

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

•

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

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

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

istehsalçı müәssisәdә mәmulatların bütün carakteristikalarının uyğunluğunu yoxlamağa imkan verәn sınaq
sisteminin olduğu halda özünü doğruldur.

•
uzun müddәt әrzindә kiçik partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün tәtbiq olunur;
uzun müddәt әrzindә iri partiyalarla istehsal olunan mәhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı istifadә edilir;
qısa müddәtdә kiçik partiyalarla istehsal olunan vә tәhlükәsizlik carakteristikalarına ciddi tәlәblәr qoyulan
mәhsulların sertifikatlaşdırılması üçün istifadә olunur;
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Xidmәtin nәticәsinin sınaqları kim tәrәfindәn aparılır?

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

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

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

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

әgәr xidmәt növü mәcburi sertifikatlaşdırmanın tәlәblәri dairәsinә düşürsә, onda?

özünә dünya bazarında böyük nüfuz qazanmış xarici firmalar tәrәfindәn az hәcmli ayrıayrı partiyalarla göndәrilәn
malların sertifikatlaşdırılması zamanı

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

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

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

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

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

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

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

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

Sınaq üçün nümunәlәri hansı halda sertifikatlaşdırma üzrә orqan seçә bilәr?

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

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

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

sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsini;•
apellyasiya üzrә komissiya tәyin edir.
sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsini; 4 mәmulatların nümunәlәrinin seçilmәsi
vә identifikatlaşdırılması vә onların sınağından;
sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәtini;
uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlilini;

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

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

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

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

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

rәylәrin göndәrilәcәyi tәşkilatlar.•
yoхlamanın mәqsәdi;
istinad edilәn sәnәdlәrin siyahısı;
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Sertifikatlaşdırma üzrә orqan nәyi bacarmalıdır?

Akkreditlәşdirmә hansı mәqsәdlәr üçün aparılmır?

Sertifikatın fәaliyyәti nә zaman dayandırılır?

Sertifikatlaşdırılan mәhsula plandankәnar yoxlamalar nә zaman keçirilir?

Sertifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyaları hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir?

Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyalarına qoyulan tәlәblәrdә aid deyildir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın neçә variantda strukturu mümkündür?

komissiyanın tәrkibi;
yoхlama obyektlәri;

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

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

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

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

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

teхniki sәriştәlilik
qәrәzsizlik
müstәqillik
subyektivlik•
toхunulmazlıq

8•
5
4
2
6
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Verilmiş sistemdә sertifikatlaşdırılan mәhsulların siyahısını hansı orqan tәyin edir?

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

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daxil deyildir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daxil deyildir?

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

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

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

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

normativ sәnәdlәrә
yoхlama aktına•
istehlakçının rәyinә
istehsalçının rәyinә
lisenziyaya

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

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

sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan.•
sertifikatlaşdırma üzrә şura.
sertifikatlaşdırma üzrә orqan.
akkreditlәşdirmә üzrә orqan.
standartlaşdırma üzrә orqan.

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

sertifikatlaşdırma üzrә şura
setifikatlaşdırma üzrә orqan
apelyasiya üzrә orqan
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan•
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Apelasiya üzrә komissiya öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

Sertifikatlaşdırma sistemi necә sistemdir?

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

Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sistemlәrinin qeydiyyatını hansı orqan aparır?

Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

Toxunulmamazlıq zamanı necә edilir?

Mәcburi vә könüllü sertifikatlaşdırma sistemlәrinin yaradılmasında mәqsәd:

sertifikatlaşdırma mәqsәdi ilә konkret mәhsulun sınağını vә ya konkret növ sınaqları hәyata keçirir vә sınaqların
protokollarını verir.
potensial tәhlükәli istehsalatlar üzrә tәkliflәri işlәyib hazırlayır;
konkret sistemlәrlә müәyyәn edilmiş müddәtdә apelyasiya әrizәsinә baxmalı vә qәbul olunmuş qәrar haqqında
әrizәçiyә mәlumat vermәlidir;

•
protokollarının tәrtib olunması zamanı yerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı, düzgünlüyü, obyektivliyi ilә
ifadә edilir;
«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
müәyyәnlәşdirilmiş funksiyalarına vә Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq hәyata keçirir;

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

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

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

sınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınağın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı kommersiya,
maliyyә, inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar.
Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu tәyin edir;
Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәt
әsasında hәyata keçirir.;

•
Qәrәzsizlik sınaqların aparılması, onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokollarının tәrtib
olunması zamanı yerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı, düzgünlüyü, obyektivliyi ilә ifadә edilir;
«Mәhsulun vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılması haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
müәyyәnlәşdirilmiş funksiyalarına vә Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq hәyata keçirir;

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

•
üçüncü tәrәf statusu ilә tәyin edilir.
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Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

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

sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti necә hәyata keçirilir?

Müstәqillik (qeyriasılılıq) necә tәyin edilir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan neçә struktura malik ola bilәr?

Qәrәzsizlik necә tәyin edilir?

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

•
istehlakçıların hәyatını, sağlamlığı vә әmlakını müdafiә etmәkdir;

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

•
Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәt
әsasında hәyata keçirir.;

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

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

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

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

üçüncü tәrәf statusu ilә tәyin edilir.
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Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın tәşkilati strukturuna nә daxil deyildir:

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

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

Elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzinin funksiyaları kim tәrәfindәn tәsdiq edilir?

Sertifikatlaşdırma sistemi mәhsulun sınaqlarının aparılmasını nәzәrdә tutur:

Sertifikatlaşdırma üzrә şura öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

sertifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyaları müvafiq әsasnamәyә görә müәyyәn edilir vә Sertifikatlaşdırma üzrә
mәrkәzi orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir;
sınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınağın nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı kommersiya,
maliyyә, inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar;
sınaqların aparılması, onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokollarının tәrtib olunması
zamanı yerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı, düzgünlüyü, obyektivliyi ilә tәyin edilir;

•
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların, sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi, ekspertlәrin attestasiyası üzrә
komissiyaların işindә iştirak edir;

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

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

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

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

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

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

•
Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq hәyata keçirir;
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Sınaq laboratoriyası öz fәaliyyәtini necә hәyata keçirir?

Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda müşahidәedici şuranın vәzifәsi nәdir?

Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma sistemindә akkreditlәşdirmәnin mәqsәdlәrinә aid deyildir?

Akkreditlәşdirmә üzrә orqan nәyә malik olmalıdır?

Akkreditlәşdirmә attestatının tәsir müddәti neçә ildәn çox olmur?

Akkreditlәşdirmә üzrә orqanın tipik tәşkilati strukturu hansı standartla müәyyәnlәşdirilir?

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

Avropada akkreditlәşdirmә üzrә әn nüfuzlu tәşkilat hansıdır?

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

•

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

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

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

5•
3
2
1
4

ISO 10011
EN 29002
ISO 8402
ISO 9000
EN 45003•

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

•
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Xarici ölkәlәrdә sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә:

Könüllülük sahәsindә akkreditlәşdirmә üzrә orqanların fәaliyyәtinә hansı daxil edilmir?

Bölmә komitәlәri kimlәrdәn ibarәtdir?

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

Idarәedici şuranın vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәxs kimlәrdәn ibarәtdir?

DAR•
BART
Aİ direktivlәri
ROSA
LED

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

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

laborantlardan
istehsal proseslәrinin, bölmәlәrin vә personalın fәaliyyәti ilә tәyin edilir
ayrıayrı problemlәr üzrә müxtәlif tәşkilatların mütәxәssislәrindәn vә akkreditlәşdirmә üzrә orqan tәrәfindәn
akkreditlәşdirmә qayda vә prosedurlarının işlәnib hazırlnmasına kömәk mәqsәdilә kәnardan cәlb olunmuş
mütәxәssislәrdәn

•
kommissiyanın ekspertlәri ilә birlikdә qәbul edir
akkreditlәşdirmә orqanının işindә maraqlı olan nazirliklәrin, idarәlәrin, hәmkarlar tәşkilatlarının, müәssisәlәrin vә
digәr strukturların nümayәndәlәrindәn

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

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

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

Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?

Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda apellyasiya komissiyasının vәzifәsi nәdir?

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

Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxildir?

Idarәedici şura ibarәtdir:

Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә daxil deyildir?

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

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

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

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

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

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

akkreditlәşdirmә üzrә orqanla sifarişçi arasında müqavilәnin bağlanması
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda sifarişin qeydiyyatı
akkreditlәşdirmәyә sifariş
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu
reyestrdә akkreditlәşdirmә attestatının qeydiyyatı•
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Müşahidәedici şura ibarәtdir:

Bütün akkreditlәşdirilmә prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

Modellәri istifadә etmәklә aparılan sınaqlar necә aparılır?

Dövrü sınaqları aşağıdakı mәqsәdlәr üçün aparırlar:

Dövlәt sınaqları harada aparılır?

Qәbul sınaqları nә üçün aparılır?

Qısaldılmış sınaqlar hansıdır?

akkreditlәşdirmә orqanının işindә maraqlı olan nazirliklәrin, idarәlәrin, hәmkarlar tәşkilatlarının, müәssisәlәrin vә
digәr strukturların nümayәndәlәrindәn

•
orqanın rәhbәri, akkreditlәşdirmә üzrә ekspertlәrauditorlar, katiblik vә mühasibatlıqdan
orqanın işçisi vә ya müvafiq tәcrübәyә vә peşә hazırlığına malik olan kәnardan cәlb edilmiş
ayrıayrı problemlәr üzrә müxtәlif tәşkilatların mütәxәssislәrindәn vә akkreditlәşdirmә üzrә orqan tәrәfindәn
akkreditlәşdirmә qayda vә prosedurlarının işlәnib hazırlnmasına kömәk mәqsәdilә kәnardan cәlb olunmuş
mütәxәssislәrdәn
istehsal proseslәrinin, bölmәlәrin vә personalın fәaliyyәti ilә tәyin edilir

5
3
2
1
4•

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

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

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

•

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

elmitәdqiqat vә ya sınaq bölmәlәrindә sınaq avadanlıqlarında aparılan sınaqlar.

•
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Laboratoriya sınaqları hansıdır?

Ilkin sınaqların mәqsәdi nәdir?

Nәzarәt sınaqlarının mәqsәdi nәdir?

Qiymәtlәndirici sınaqların mәqsәdi nәdir?

Ötәri nәzarәt nәdir?

Nәzarәtin mәqsәdi nәdir?

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

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

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

istehsal zamanı mәmulatın tәrkib hissәlәrinin vә komplektlәşdirici mәmulatların müәyyәn nümunәlәrinin texniki
şәrtlәrә uyğunluğunu yoxlamaqdan ibarәtdir.

•
verilmiş dәqiqliklә bir vә ya bir neçә kәmiyyәtin qiymәtlәrini tapmaqdır;
nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәkdәn ibarәtdir
texniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor
işlәri mәrhәlәsindә aparılmasıdır;
obyektin ancaq yararlılığı faktını müәyyәnlәşdirmәk lazım gәlir, yәni tәyin etmәk lazım gәlir ki, obyektlәr
sırasından götürülmüş nümunә qoyulmuş tәlәblәrә cavab verir vә ya cavab vermir;

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

•

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

mәhsulun avropa normalarına uyğunlaşdırılması.
mәhsulun xarakteristikalarının normativ sәnәdlәrdә verilәn tәlәblәrә uyğunluğunu müәyyәn etmәk;•
kәmiyyәtin qiymәtinin (parametrin) tәyin edilmәsi



05.05.2017

60/106

400

401

402

403

404

405

Aparılma şәraitinә vә yerinә görә sınaqların aşağıdakı növü yoxdur:

Aşağıdakı sınaq kateqoriyalarını birlәşdirmәyә yol verilmir:

Idarә sınaqları hansılardır?

Texnoloji sınaqlar nә üçün aparılır?

Tәyinedici sınaqların mәqsәdi nәdir?

Tәhlükәsizliyә sınaqlar nә üçün aparılır?

ekspertlәrin qiymәtlәndirmә metodları;
mәhsulun xarakteristikalarının kәmiyyәtcә vә ya keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi;

poliqon.
stend;
laborator
komissiya tәrәfindәn aparılan sınaqlar;•
natural;

ilkin sınaqla tәhviltәslim sınağını.•
qәbul sınağı ilә ixtisaslaşdırılmış sınağı – baş vә ya tәcrübi nümunәlәrin (tәcrübi partiyaların) qәbul sınaqları
zamanı;
qәbul sınağı ilә tәhviltәslim sınağını – tәktәk istehsal üçün;
ilkin sınaqla tamamlayıcı sınağı;
dövrü sınaqla tipli sınağı – sifarişçinin razılığı olduqda (dövlәt qәbulundan keçmәli mәhsuldan başqa);

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

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

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

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

•
obyektin müәyyәn xarakteristikalarının qoyulmuş sәrhәdlәrdәn kәnara çıxmasına şәrait yaradan faktorların
qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aparılır;
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407

408

409

410
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412

413

Dәyanәtliliyә sınaqlar nә üçün aparılır?

Sınağın mәqsәdi nәdir?

Aparılma müddәtinә görә hansı sınaqlar aparılır?

Aparılma müddәtinә görә hansı sınaqlar aparılır?

Natural sınaqları hansıdır?

Poliqon sınaqları hansıdır?

Stend sınaqları hansıdır?

Hansı sınaqlar dövlәt sınaqları adlanır?

mәmulata müәyyәn faktorların tәsiri zamanı onların öz funksiyalarını realizә etmә vә parametrlәrinin qiymәtlәrini
NTSdә verilmiş normalar hәddindә saxlama qabiliyyәtinә nәzarәt üçün aparılır.

•
obyektin verilmiş şәraitdә etibarlılıq göstәricilәrini tәyin etmәk üçün hәyata keçirilir;
obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır
obyektin xidmәtedici personal vә ya bu obyektlә әlaqәli olan şәxslәr üçün tәhlükәsiz olduğunu tәsdiq etmәk
mәqsәdilә aparılır;
obyektin müәyyәn xarakteristikalarının qoyulmuş sәrhәdlәrdәn kәnara çıxmasına şәrait yaradan faktorların
qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aparılır;

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

onlar sınaq poliqonunda yerinә yetirilә bilәr.
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә aparılır;
laboratoriya şәraitindә hәyata keçirilәn sınaqlardır
istehsal olunmuş mәhsulun sınağıdır;
qısaldılmış;•

onlar sınaq poliqonunda yerinә yetirilә bilәr.
tezlәşdirilmiş;•
laboratoriya şәraitindә hәyata keçirilәn sınaqlardır
istehsal olunmuş mәhsulun sınağıdır;
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә aparılır;

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

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

onlar sınaq poliqonunda yerinә yetirilә bilәr.
bilavasitә istehsal olunmuş mәhsulun sınağıdır;
laboratoriya şәraitindә hәyata keçirilәn sınaqlardır
elmitәdqiqat vә ya sınaq bölmәlәrindә sınaq avadanlıqlarında aparılan sınaqlardır;•
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә (sadәlәşdirilmiş, qısaldılmış) aparılır;
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416

417

418

419

Sertifikatlaşdırma sınaqlarını nә üçün aparılır?

Normal sınaqlar hansıdır?

Tezlәşdirilmiş sınaqlar hansıdır?

Aparılma müddәtinә görә hansı sınaqlar aparılır?

Obyektin tәyin edilәn xarakteristikalarına görә aparılan sınaqlar hansıdır?

Obyektin tәyin edilәn xarakteristikalarına görә sınaqlar hansıdır?

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

•

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

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

•
onlar qısaldılmış proqram üzrә aparılır;

elmitәdqiqat vә ya sınaq bölmәlәrindә sınaq avadanlıqlarında aparılan sınaqlar
onların aparılma metodları vә şәraiti normal sınaqlara nisbәtәn daha qısa müddәtdә obyektin xassәlәrinin
xarakteristikaları haqqında lazımi informasiyanın alınmasını tәmin edir;

•
onların aparılma metodları vә şәraiti istismar şәraitinә uyğun müәyyәn intervalda mәhsulun xassәlәrinin
xarakteristikları haqqında lazımi hәcmdә informasiyanın alınmasını tәmin edir
onlar qısaldılmış proqram üzrә aparılır;
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә aparılır;

laboratoriya şәraitindә hәyata keçirilәn sınaqlardır
istehsal olunmuş mәhsulun sınağıdır;
normal•
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә aparılır;
onlar sınaq poliqonunda yerinә yetirilә bilәr;

laboratoriya şәraitindә hәyata keçirilәn sınaqlardır
texnoloji;•
onlar sınaq poliqonunda yerinә yetirilә bilәr.
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә aparılır;
elmitәdqiqat vә ya sınaq bölmәlәrindә sınaq avadanlıqlarında aparılan sınaqlar;

laboratoriya şәraitindә hәyata keçirilәn sınaqlardır
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422

423

424

425

Funksional sınaqlar nә üçün aparılır?

Möhkәmliyә sınaqlar nә üçün aparılır?

Etibarlılığa sınaqlar nә üçün aparılır?

Vizual nәzarәt nәdir?

Fasilәsiz nәzarәt nәdir?

Dövrü nәzarәt nәdir?

onlar sınaq poliqonunda yerinә yetirilә bilәr;
funksional.•
mәmulatın vә ya onun tәrkib hissәlәrinin fiziki modelindә aparılır;
elmitәdqiqat vә ya sınaq bölmәlәrindә sınaq avadanlıqlarında aparılan sınaqlar;

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

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

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

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

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

nәzarәt hәmişә hәyata keçirilir.
ekspertlәr – mütәcәssislәr tәrәfindәn aparılır vә onun nәticәlәri balla qiymәtlәndirilir (bu, subyektiv metoddur);
onun keçirilmә müddәti reqlamentlәşdirilmir•
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431

Etibarlılığa sertifikatlaşdırma sınaqları nә üçün aparılır?

Seçmә nәzarәti nәdir?

Avtomatlaşdırılmış nәzarәt nәdir?

Orqanoleptik nәzarәt nәdir?

Mәhsulun sertifikatlaşdırma sınaqları nә üçün aparılır?

Avtomatik nәzarәt nәdir?

müәyyәn vaxtdan sonra nәzarәt tәkrarәn keçirilir (saatlar, sutkalar, aylar);
bu zaman nәzarәt obyektinә baxış keçirilir vә onun normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu tәyin
edilir;

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

detal vә mәmulatların yoxlanması üçün әl ölçmә alәtlәrindәn (ştangenpәrgarlar, mikrometrlәr, kalibrlәr,
indikatorlar vә s.) istifadә edilir
burada bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunә yoxlanıldıqdan sonra onun keyfiyyәti haqqında qәrar
qәbul olunur (normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq);

•
burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.
bu burada fasilәsiz olaraq nәzarәt etmәk üçün detal vә düyümlәrin istehsalı zamanı avtomatik nәzarәt
vasitәlәrindәn istifadә edilir;
ölçmәdә subyektivliyi aradan qaldıran xüsusi qurğulardan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdardır;

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

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

onun funksional göstәricilәrinin istismar şәraitinә uyğunluğunun, xarici tәsiredici amillәrә dözümlülüyünün
qiymәtlәndirilmәsi üçün obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır

•
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;
texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir.
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir;
texniki tәyinatlı mәhsulların etibarlılıq göstәricilәrinin uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә aparırlar;

burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.
burada bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunә yoxlanıldıqdan sonra onun keyfiyyәti haqqında qәrar
qәbul olunur (normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq);
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Başdanbaşa nәzarәt nәdir?

Aktiv nәzarәt nәdir?

Imtinasızlıq üçün sertifikatlaşdırma sınaqları nәdir?

Uzunömürlülük üçün sertifikatlaşdırma sınaqları hansıdır?

әl nәzarәti nәdir?

Ölçmәnin xәtası nәyә deyilir?

detal vә mәmulatların yoxlanması üçün әl ölçmә alәtlәrindәn (ştangenpәrgarlar, mikrometrlәr, kalibrlәr,
indikatorlar vә s.) istifadә edilir
ölçmәdә subyektivliyi aradan qaldıran xüsusi qurğulardan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdardır;
bu burada fasilәsiz olaraq nәzarәt etmәk üçün detal vә düyümlәrin istehsalı zamanı avtomatik nәzarәt
vasitәlәrindәn istifadә edilir;

•

burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.

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

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

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

texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir.

•
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;
onun funksional göstәricilәrinin istismar şәraitinә uyğunluğunun, xarici tәsiredici amillәrә dözümlülüyünün
qiymәtlәndirilmәsi üçün obyektin tәyinat göstәricilәrini tәyin etmәk üçün aparılır
texniki tәyinatlı mәhsulların etibarlılıq göstәricilәrinin uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә aparırlar;
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir;

bu burada fasilәsiz olaraq nәzarәt etmәk üçün detal vә düyümlәrin istehsalı zamanı avtomatik nәzarәt
vasitәlәrindәn istifadә edilir;
burada bir partiya mәhsuldan bir vә ya bir neçә nümunә yoxlanıldıqdan sonra onun keyfiyyәti haqqında qәrar
qәbul olunur (normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrindәn asılı olaraq);
detal vә mәmulatların yoxlanması üçün әl ölçmә alәtlәrindәn (ştangenpәrgarlar, mikrometrlәr, kalibrlәr,
indikatorlar vә s.) istifadә edilir

•
ölçmәdә subyektivliyi aradan qaldıran xüsusi qurğulardan istifadә edilmәsi ilә әlaqәdardır;
burada nәzarәt olunan mәhsulun hәr bir vahidinin yoxlanması nәticәsindә onun keyfiyyәti haqqında qәrar qәbul
olunur.
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Nisbi xәta nәdir?

Üst–üstә düşmә metodu hansı prinsipә әsaslanmışdır?

әvәzetmә metodu hansı prinsipә әsaslanmışdır?

Mütlәq xәta nәdir?

Kәmiyyәtcә dәqiqliyi qiymәtlәndirmәk üçün nәdәn istifadә edilir?

Tutuşdurma metodu hansı prinsipә әsaslanmışdır?

ölçmә metodunun tәkmillәşdirilmәmәsi, ölçmә vasitәsinin istifadә qaydaları, hesabat düsturlarının qeyridәqiqliyi
vә ölçmә nәticәlәrinin yuvarlaqlaşdırılması ilә bağlıdır
ölçmә vasitәsinin özünün xәtası, bu vasitәnin ölçmәnin nәticәlәrinә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlir
eyni parametrin tәkrar ölçülmәsi zamanı onların kәmiyyәti vә işarәsi sabitdir vә yaxud müәyyәn
qanunauyğunluqla dәyişir
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir
ölçmәnin nәticәsinin ölçülәn kәmiyyәtin әsl qiymәtindәn meylliyinә deyilir;•

faizlә ifadә olunmuş mütlәq xәtanın ölçülәn kәmiyyәtin normalaşdırıcı qiymәtinә olan nisbәtidir
ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr
Bu xәtalar eyni parametrin tәkrar ölçülmәsi zamanı ortaya çıxır vә özünü ayrıayrı müşahidәlәrdә orta qiymәtdәn
tәsadüfi meyllәnmә kimi biruzә verir
ölçmә vasitәsinin göstәrdiyi qiymәtlә (Xn) ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәti (Xә) arasındakı fәrqdir
ölçmә vasitәsinin mütlәq xәtasının ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәtinә olan nisbәtidir•

Burada ölçülәn kәmiyyәti ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәtlә müqayisә edirlәr
müqayisә edilәn kәmiyyәtlәr arasındakı fәrqi şkalaların göstәricilәrinin vә ya dövri siqnalların üst–üstә
düşmәsindәn istifadә edәrәk ölçürlәr

•
Bu metodda ölçülәn kәmiyyәt vә ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәt eyni vaxtda müqayisә cihazına tәsir göstәrirlәr
ölçülәn kәmiyyәtlә ölçüdә saxlanılan mәlum kәmiyyәt arasındakı fәrqin ölçülmәsinә әsaslanır
ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr

Burada ölçülәn kәmiyyәti ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәtlә müqayisә edirlәr
Bu metodda ölçülәn kәmiyyәt vә ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәt eyni vaxtda müqayisә cihazına tәsir göstәrirlәr
ölçülәn kәmiyyәtlә ölçüdә saxlanılan mәlum kәmiyyәt arasındakı fәrqin ölçülmәsinә әsaslanır
ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr•
müqayisә edilәn kәmiyyәtlәr arasındakı fәrqi şkalaların göstәricilәrinin vә ya dövri siqnalların üst–üstә
düşmәsindәn istifadә edәrәk ölçürlәr

Bu xәtalar eyni parametrin tәkrar ölçülmәsi zamanı ortaya çıxır vә özünü ayrıayrı müşahidәlәrdә orta qiymәtdәn
tәsadüfi meyllәnmә kimi biruzә verir
ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr
faizlә ifadә olunmuş mütlәq xәtanın ölçülәn kәmiyyәtin normalaşdırıcı qiymәtinә olan nisbәtidir
ölçmә vasitәsinin mütlәq xәtasının ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәtinә olan nisbәtidir
ölçmә vasitәsinin göstәrdiyi qiymәtlә (Xn) ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәti (Xә) arasındakı fәrqdir•

eyni metodla identik qurğularda bir laboratoriyada aparılmış iki sınağın nәticәlәrinin yaxınlığıdır
«ölçmәlәrin xәtası» terminindәn;•
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir.
ölçmәlәrin layihәlәndirilmәsi adlanan tәdbirlәrin
ideal şәraitdә obyektin keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә müvafiq xassәsini

ölçülәn kәmiyyәtlә ölçüdә saxlanılan mәlum kәmiyyәt arasındakı fәrqin ölçülmәsinә әsaslanır
Bu metodda ölçülәn kәmiyyәt vә ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәt eyni vaxtda müqayisә cihazına tәsir göstәrirlәr•
Burada ölçülәn kәmiyyәti ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәtlә müqayisә edirlәr
müqayisә edilәn kәmiyyәtlәr arasındakı fәrqi şkalaların göstәricilәrinin vә ya dövri siqnalların üst–üstә
düşmәsindәn istifadә edәrәk ölçürlәr
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Ölçü ilә müqayisә metodu hansı prinsipә әsaslanmışdır?

Bilavasitә qiymәtlәndirmә metodu hansı prinsipә әsaslanmışdır?

Ölçmәlәrin dәqiqliyi nәdir?

Ölçmәlәrin xәtası nәdir?

Differensial metod hansı prinsipә әsaslanmışdır?

Ölçmәlәrin dәqiqliyi termini nәyi әks etdirir?

Birgә ölçmәdә axtarılan kәmiyyәtin qiymәti necә tәyin edilir?

ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr

Burada ölçülәn kәmiyyәti ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәtlә müqayisә edirlәr•
Bu metodda ölçülәn kәmiyyәt vә ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәt eyni vaxtda müqayisә cihazına tәsir göstәrirlәr
ölçülәn kәmiyyәtlә ölçüdә saxlanılan mәlum kәmiyyәt arasındakı fәrqin ölçülmәsinә әsaslanır
ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr
müqayisә edilәn kәmiyyәtlәr arasındakı fәrqi şkalaların göstәricilәrinin vә ya dövri siqnalların üst–üstә
düşmәsindәn istifadә edәrәk ölçürlәr;

tәcrübә yolu ilә bilavasitә ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә tapılır
bu kәmiyyәtlә vә birbaşa ölçülәn kәmiyyәt arasındakı mәlum asılılığa әsasәn tәyin edilir
iki vә çox eyni adlı kәmiyyәtlәrin aralarında funksional asılılıq tapmaq üçün onlar eyni vaxtda ölçülür
kәmiyyәtin әdәdi qiymәti birbaşa ölçmә nәticәsindә müxtәlif tәrkibli kәmiyyәtlәr üçün alınmış tәnliklәr
sisteminin hәlli nәticәsindә tapılmış olsun
bu ölçmә zamanı kәmiyyәti ölçü cihazının bilavasitә hesablama qurğusu üzrә tәyin edirlәr•

fiziki kәmiyyәtin ölçülmәsi yolu ilә tapılan kәmiyyәtdir;
onun şәrti olaraq ölçü vahidi kimi qәbul edilmiş eyni cinsli kәmiyyәtlә müqayisә edilmәsi demәkdir;
texniki qurğuların mükәmmәlliyi, işlәtmә qaydası vә eksperimentin aparılma qaydasıdır.
fiziki kәmiyyәtin ölçü nәticәlәrinin ölçmәlәrin hәqiqi qiymәtinә yaxınlıq dәrәcәsidir;•
ölçülәn fiziki kәmiyyәtin ölçü nәticәlәrinin ölçmәlәrin hәqiqi qiymәtindәn olan meyl etmәsidir;

onun şәrti olaraq ölçü vahidi kimi qәbul edilmiş eyni cinsli kәmiyyәtlә müqayisә edilmәsi demәkdir;
fiziki kәmiyyәtin ölçülmәsi yolu ilә tapılan kәmiyyәtdir;
ölçülәn fiziki kәmiyyәtin ölçü nәticәlәrinin ölçmәlәrin hәqiqi qiymәtindәn olan meyl etmәsidir;
) fiziki kәmiyyәtin ölçü nәticәlәrinin ölçmәlәrin hәqiqi qiymәtinә yaxınlıq dәrәcәsidir;
texniki qurğuların mükәmmәlliyi, işlәtmә qaydası vә eksperimentin aparılma qaydasıdır•

Burada ölçülәn kәmiyyәti ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәtlә müqayisә edirlәr
ölçülәn kәmiyyәtlә ölçüdә saxlanılan mәlum kәmiyyәt arasındakı fәrqin ölçülmәsinә әsaslanır•
ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr
müqayisә edilәn kәmiyyәtlәr arasındakı fәrqi şkalaların göstәricilәrinin vә ya dövri siqnalların üst–üstә
düşmәsindәn istifadә edәrәk ölçürlәr
Bu metodda ölçülәn kәmiyyәt vә ölçü kimi qәbul edilmiş kәmiyyәt eyni vaxtda müqayisә cihazına tәsir göstәrirlәr

ölçmәlәrin nәticәlәrinin kәmiyyәtin hәqiqi qiymәtinә yaxınlıq dәrәcәsini xarakterizә edir•
ideal şәraitdә obyektin keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә müvafiq xassәsini
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir
eyni metodla identik qurğularda bir laboratoriyada aparılmış iki sınağın nәticәlәrinin yaxınlığıdır
ölçmәlәrin layihәlәndirilmәsi adlanan tәdbirlәrin

iki vә çox eyni adlı kәmiyyәtlәrin aralarında funksional asılılıq tapmaq üçün onlar eyni vaxtda ölçülür•
bu kәmiyyәtlә vә birbaşa ölçülәn kәmiyyәt arasındakı mәlum asılılığa әsasәn tәyin edilir
tәcrübә yolu ilә bilavasitә ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә tapılır
Bu ölçmә zamanı kәmiyyәti ölçü cihazının bilavasitә hesablama qurğusu üzrә tәyin edirlәr
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Birbaşa ölçmәdә axtarılan kәmiyyәtin qiymәti necә tәyin edilir?

xәtaların mümkün olan mәnblәrini araşdırmaqla ölçmә mәsәlәlәrinin tәhlili

Cәmlәşdirmә üsulu ilә ölçmәdә axtarılan kәmiyyәtin qiymәti necә tәyin edilir?

Dolayı ölçmәdә axtarılan kәmiyyәtin qiymәti necә tәyin edilir?

Mәhsulun sınağı zamanı ölçmәlәri aparmaq üçün nәyin hәyata keçirilmәsi vacibdir?

kәmiyyәtin әdәdi qiymәti birbaşa ölçmә nәticәsindә müxtәlif tәrkibli kәmiyyәtlәr üçün alınmış tәnliklәr
sisteminin hәlli nәticәsindә tapılmış olsun

tәcrübә yolu ilә bilavasitә ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә tapılır•
bu kәmiyyәtlә vә birbaşa ölçülәn kәmiyyәt arasındakı mәlum asılılığa әsasәn tәyin edilir
iki vә çox eyni adlı kәmiyyәtlәrin aralarında funksional asılılıq tapmaq üçün onlar eyni vaxtda ölçülür
kәmiyyәtin әdәdi qiymәti birbaşa ölçmә nәticәsindә müxtәlif tәrkibli kәmiyyәtlәr üçün alınmış tәnliklәr
sisteminin hәlli nәticәsindә tapılmış olsun
ideal şәraitdә obyektin keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә müvafiq xassәsini

xәtaların mümkün olan mәnblәrini araşdırmaqla ölçmә mәsәlәlәrinin tәhlili•
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir
eyni metodla identik qurğularda bir laboratoriyada aparılmış iki sınağın nәticәlәrinin yaxınlığıdır
ölçmәlәrin layihәlәndirilmәsi adlanan tәdbirlәrin
ideal şәraitdә obyektin keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә müvafiq xassәsini

iki vә çox eyni adlı kәmiyyәtlәrin aralarında funksional asılılıq tapmaq üçün onlar eyni vaxtda ölçülür
bu kәmiyyәtlә vә birbaşa ölçülәn kәmiyyәt arasındakı mәlum asılılığa әsasәn tәyin edilir
tәcrübә yolu ilә bilavasitә ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә tapılır
Bu ölçmә zamanı kәmiyyәti ölçü cihazının bilavasitә hesablama qurğusu üzrә tәyin edirlәr
kәmiyyәtin әdәdi qiymәti birbaşa ölçmә nәticәsindә müxtәlif tәrkibli kәmiyyәtlәr üçün alınmış tәnliklәr
sisteminin hәlli nәticәsindә tapılmış olsun

•

iki vә çox eyni adlı kәmiyyәtlәrin aralarında funksional asılılıq tapmaq üçün onlar eyni vaxtda ölçülür
bu kәmiyyәtlә vә birbaşa ölçülәn kәmiyyәt arasındakı mәlum asılılığa әsasәn tәyin edilir•
tәcrübә yolu ilә bilavasitә ölçmә vasitәlәrinin kömәyi ilә tapılır
Bu ölçmә zamanı kәmiyyәti ölçü cihazının bilavasitә hesablama qurğusu üzrә tәyin edirlәr
kәmiyyәtin әdәdi qiymәti birbaşa ölçmә nәticәsindә müxtәlif tәrkibli kәmiyyәtlәr üçün alınmış tәnliklәr
sisteminin hәlli nәticәsindә tapılmış olsun

•

xәtaların mümkün olan mәnblәrini araşdırmaqla ölçmә mәsәlәlәrinin tәhlili
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir



05.05.2017

69/106

457

458

459

460

461

462

Ölçmәnin nәticәsi necә әlaqәlidir?

Fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti nәyi әks etdirir?

Ölçmә nә demәkdir?

Birpillәli nәzarәt planı ilә partiya nә zaman çıxdaş edilir?

Bu metodlar nә üçün tәtbiq oluna bilәr?

mәhsul vahidinin kәmiyyәt әlamәti normal paylanma qanunu hansıdır?

eyni metodla identik qurğularda bir laboratoriyada aparılmış iki sınağın nәticәlәrinin yaxınlığıdır
ölçmәlәrin layihәlәndirilmәsi adlanan tәdbirlәrin•
ideal şәraitdә obyektin keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә müvafiq xassәsini

bu ölçmә haqqında elmdir.
nәticәlәr göstәrilmiş vahidlәrlә verilir vә ölçmәlәrin xәtaları isә ehtimal olunan qiymәtlә göstәrilir
bir qayda olaraq ölçülәn kәmiyyәtlә ehtimal asılılıqla riyazi әlaqәlidir•
ölçülәn kәmiyyәtin tәqribi qiymәti kimi
ölçmә prinsiplәrinin vә avadanlıqlarının işlәdilmәsi üsullarının cәmi kimi

xәtaların mümkün olan mәnblәrini araşdırmaqla ölçmә mәsәlәlәrinin tәhlili;
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir
eyni metodla identik qurğularda bir laboratoriyada aparılmış iki sınağın nәticәlәrinin yaxınlığıdır
ölçmәlәrin layihәlәndirilmәsi adlanan tәdbirlәrin;
ideal şәraitdә obyektin keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә müvafiq xassәsini;•

texniki qurğuların mükәmmәlliyi, işlәtmә qaydası vә eksperimentin aparılma qaydasıdır.
onun şәrti olaraq ölçü vahidi kimi qәbul edilmiş eyni cinsli kәmiyyәtlә müqayisә edilmәsi demәkdir;•
fiziki kәmiyyәtin ölçülmәsi yolu ilә tapılan kәmiyyәtdir;
ölçülәn fiziki kәmiyyәtin ölçü nәticәlәrinin ölçmәlәrin hәqiqi qiymәtindәn olan meyl etmәsidir;
fiziki kәmiyyәtin ölçü nәticәlәrinin ölçmәlәrin hәqiqi qiymәtinә yaxınlıq dәrәcәsidir;

seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≤ S olsun

seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X > S olsun•
seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≥ S olsun
seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X= S olsun

sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә sınaq laboratoriyaları tәrәfindәn daxili işçi prosedurlarının idarә edilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlarda vә sınaq laboratoriyalarında işçi proseslәrin idarә edilmәsindә•
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması üçün
mәhsul vahidlәrinin parametrinin nәzarәt edilәn әdәdi qiymәtlәrin ölçülmәsi, seçilmiş orta әdәdi qiymәtin
hesablanması vә onun bir vә ya eyni zamanda iki sәrhәddәn meyllәnmәsini qiymәtlәndirilmәsindә
müәyyәn vaxtlarda verilmiş prosesin parametrlәrin qeydә alınması, bu parametrlәrin statistik xarakteristikalarının
tәyin edilmәsi vә onları nәzarәt kartasına köçürülmәsindә

•
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Kәmiyyәt әlamәti üzrә nәzarәt zamanı nә edilir?

Qәbul nәzarәtinin ardıcıl növü hansıdır?

Sertifikatlaşdırma mәqsәdilә tәtbiq olunan bütün statistik analiz metodlarını neçә qrupa bölürlәr?

Birpillәli nәzarәt planı ilә partiyanın qәbul ehtimalı necә ifadә olunur?

Qәbul nәzarәtinin neçә növü geniş yayılmışdır?

Qәbul nәzarәtinin birpillәli növü hansıdır?

sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә sınaq laboratoriyaları tәrәfindәn daxili işçi prosedurlarının idarә edilmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlarda vә sınaq laboratoriyalarında işçi proseslәri idarә edilir
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması üçün
müәyyәn vaxtlarda verilmiş prosesin parametrlәri qeydә alınır, bu parametrlәrin statistik xarakteristikalarının tәyin
edilir vә onlar nәzarәt kartasına köçürülür
mәhsul vahidlәrinin parametrinin nәzarәt edilәn әdәdi qiymәtlәrin ölçülür, seçilmiş orta әdәdi qiymәtin hesablanır
vә onun bir vә ya eyni zamanda iki sәrhәddәn meyllәnmәsi qiymәtlәndirilir

•

әn azı iki seçim vә ya nümunәlәrin ardıcıl sınaqları әsasında mәhsul partiyasının qәbulu vә ya çıxdaş edilmәsi
haqqında qәrar qәbul edir
qәrar ancaq bir seçimin vә ya nümunәnin yoxlanma nәticәlәrinә görә qәbul edildiyi üçün bu seçim bütün
partiyanın xassәlәrini yaxşı әks etdirmәli vә ona görә dә tәsadüfi olmalıdır
partiyada olan N mәhsul vahidinin ümumi miqdarından ardıcıl olaraq bir neçә seçim vә ya nümunәlәr seçilib
götürülә bilәr
seçimin hәcmi әvvәlcәdәn tәyin edilmir, mәhsulun ayrıayrı vahidlәrini tәsadüfi olaraq partiyadan çıxarırlar vә
yoxlayırlar

•
partiyanın qәbulu, çıxdaş edilmәsi vә ya sınaqlarının davam etdirilmәsi haqqında qәrar hәr ardıcıl yoxlanılan
mәhsul vahidinin qiymәtlәndirilmәsindәn sonra qәbul edilir

5
4
1
2•
3

•

5
4
3•
2
1

partiyada olan N mәhsul vahidinin ümumi miqdarından ardıcıl olaraq bir neçә seçim vә ya nümunәlәr seçilib
götürülә bilәr
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statistik qәbul nәzarәti metodları nә üçün istifadә olunur?

Pareto diaqramlarının tәhlili nәyә imkan verir?

Keyfiyyәtin idarә edilmәsinin statistik metodları praktikasında nәdәn istifadә olunmur?

Birpillәli nәzarәt planı ilә partiya nә zaman qәbul edilir?

Qәbul nәzarәtinin çoxpillәli növü hansıdır?

Qәbul nәzarәti zamanı adәtәn hansı mәhsul qruplarına baxılır?

seçimin hәcmi әvvәlcәdәn tәyin edilmir, mәhsulun ayrıayrı vahidlәrini tәsadüfi olaraq partiyadan çıxarırlar vә
yoxlayırlar
partiyanın qәbulu, çıxdaş edilmәsi vә ya sınaqlarının davam etdirilmәsi haqqında qәrar hәr ardıcıl yoxlanılan
mәhsul vahidinin qiymәtlәndirilmәsindәn sonra qәbul edilir
qәrar ancaq bir seçimin vә ya nümunәnin yoxlanma nәticәlәrinә görә qәbul edildiyi üçün bu seçim bütün
partiyanın xassәlәrini yaxşı әks etdirmәli vә ona görә dә tәsadüfi olmalıdır

•
әn azı iki seçim vә ya nümunәlәrin ardıcıl sınaqları әsasında mәhsul partiyasının qәbulu vә ya çıxdaş edilmәsi
haqqında qәrar qәbul edir

statistik tәnzimlәmә
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması
texnoloji proseslәrin keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsinin statistik metodları
daxili işçi prosedurlarının idarә edilmәsi
mәhsulun normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk üçün•

zayın (çıxdaşın) sәbәblәrini aşkar etmәyә vә onların aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin hazırlanmasına•
yararlı mәhsulları aşkar etmәyә
tәdbirlәr planının hazırlanmasına
baxılan problemә tәsir edәn müxtәlif faktorları vә şәraitlәri aşkar etmәyә vә sistemlәşdirmәyә
zayın (çıxdaşın) sәbәblәrini aşkar etmәyә

Işikava diaqramlarından
nәzarәt kartalarından
qrafiklәrdәn•
histoqramlardan
Pareto diaqramlarından

seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≤ S olsun•
seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≥ S olsun

seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X > S olsun

seçimin hәcmi әvvәlcәdәn tәyin edilmir, mәhsulun ayrıayrı vahidlәrini tәsadüfi olaraq partiyadan çıxarırlar vә
yoxlayırlar
ancaq bir seçim vә ya nümunәlәr nәzarәt yekunlarına görә mәhsulun partiyasının qәbulu vә çıxdaş edilmәsi
haqqında qәrar qәbul edir
partiyanın qәbulu, çıxdaş edilmәsi vә ya sınaqlarının davam etdirilmәsi haqqında qәrar qәbul edilir
partiyada olan N mәhsul vahidinin ümumi miqdarından ardıcıl olaraq bir neçә seçim vә ya nümunәlәr seçilib
götürülә bilәr

•
qәrar ancaq bir seçimin vә ya nümunәnin yoxlanma nәticәlәrinә görә qәbul edildiyi üçün bu seçim bütün
partiyanın xassәlәrini yaxşı әks etdirmәli vә ona görә dә tәsadüfi olmalıdır

ixrac edilәn mәhsul qruplarına
idxal edilәn mәhsul qruplarına
qüsurlu mәhsul qruplarına
yararlı vә qüsurlu mәhsul qruplarına•
yararlı mәhsul qruplarına
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Keyfiyyәtin statistik qәbul nәzarәti dedikdә nә başa düşülür?

Texnoloji proseslәrin keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsinin statistik metodları nә üçün istifadә olunur?

Sertifikatlaşdırma mәqsәdilә tәtbiq olunan bütün statistik analiz metodunun birinci qrupuna nә daxildir?

ISO 9000 seriyalı standartlar statistik metodların tәtbiq olunmasını necә nәzәrdә tutur?

Sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi proseslәrinә kimlәr
nәzarәt edir:

Teztez Işikava balıq skeleti adlanan diaqramı nәyә imkan verir?

Texnoloji proseslәrin statistik tәnzimlәnmәsi nәdәn ibarәtdir?

alternatıv nәzarәt
mәhsulun keyfiyyәtinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunu yoxlamaq üçün riyazi statistikanın istifadәsinә
әsaslanan seçmә nәzarәti
statistik tәnzimlәmә•
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması
müәssisәlәrin keyfiyyәt sistemlәrinin müstәqil elementlәri

müәssisәlәrin keyfiyyәt sistemlәrinin müstәqil elementlәri kimi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә sınaq laboratoriyaları tәrәfindәn daxili işçi prosedurlarının idarә edilmәsi,
hәmçinin istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması üçün

•
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması üçün
mәhsulun normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunu qiymәtlәndirilmәsi üçün
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması üçün

alternatıv nәzarәt
daxili işçi prosedurlarının idarә edilmәsi
müәssisәlәrin keyfiyyәt sistemlәrinin müstәqil elementlәri
statistik tәnzimlәmә metodları
statistik qәbul nәzarәti metodları•

müәssisәlәrin keyfiyyәt sistemlәrinin müstәqil elementlәri kimi•
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması üçün
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә sınaq laboratoriyaları tәrәfindәn daxili işçi prosedurlarının idarә edilmәsi
mәhsulun normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunu qiymәtlәndirilmәsi üçün
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması üçün

Daxili vә xarici audit sisteminin yaradılması ilә әldә edilir;
Daxili audit sisteminin yaradılması ilә әldә edilir;
Xarici audit sisteminin yaradılması ilә әldә edilir;
tәdbirlәr planının hazırlanmasına
Müfәttiş nәzarәti hәyata keçirir.•

yararlı mәhsulları aşkar etmәyә
tәdbirlәr planının hazırlanmasına
baxılan problemә tәsir edәn müxtәlif faktorları vә şәraitlәri aşkar etmәyә vә sistemlәşdirmәyә•
zayın (çıxdaşın) sәbәblәrini aşkar etmәyә vә onların aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin hazırlanmasına
zayın (çıxdaşın) sәbәblәrini aşkar etmәyә

müәyyәn vaxtlarda verilmiş prosesin parametrlәrin qeydә alınması, bu parametrlәrin statistik xarakteristikalarının
tәyin edilmәsi vә onları nәzarәt kartasına köçürülmәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlarda vә sınaq laboratoriyalarında işçi proseslәrin idarә edilmәsi
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması üçün
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә sınaq laboratoriyaları tәrәfindәn daxili işçi prosedurlarının idarә edilmәsi
mәhsul vahidlәrinin parametrinin nәzarәt edilәn әdәdi qiymәtlәrin ölçülmәsi, seçilmiş orta әdәdi qiymәtin
hesablanması vә onun bir vә ya eyni zamanda iki sәrhәddәn meyllәnmәsinin qiymәtlәndirilmәsindәn

•
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Istehsalatda texnoloji proseslәrin vәziyyәtinә nәzarәt üçün hansı üsuldan istifadә edirlәr?

Kәmiyyәt әlamәti üzrә nәzarәt zamanı nә edirlәr?

Yararlı vә qüsurlu mәhsul vahidlәri qruplarına baxırldıqda nәzarәti necә adlandırırlar?

Sertifikatlaşdırma mәqsәdilә tәtbiq olunan bütün statistik analiz metodunun ikinci qrupuna nә daxildir?

Çoxpillәli nәzarәt planı ilә ikinci seçimin tәyin edilmәsi haqqında qәrar qәbul edilir?

Çoxpillәli nәzarәt planı ilә partiya nә zaman çıxdaş edilir?

Çoxpillәli nәzarәt planı ilә partiya nә zaman qәbul edilir?

müәssisәlәrin keyfiyyәt sistemlәrinin müstәqil elementlәri
texnoloji proseslәrin keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsinin statistik metodları
statistik tәnzimlәmә metodları•
statistik qәbul nәzarәti metodları
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması metodları

seçimin hәcmi әvvәlcәdәn tәyin edilmir, mәhsulun ayrıayrı vahidlәrini tәsadüfi olaraq partiyadan çıxarırlar vә
yoxlayırlar
qәrar ancaq bir seçimin vә ya nümunәnin yoxlanma nәticәlәrinә görә qәbul edildiyi üçün bu seçim bütün
partiyanın xassәlәrini yaxşı әks etdirmәli vә ona görә dә tәsadüfi olmalıdır
mәhsul vahidinin bir vә ya bir neçә parametrlәrinin qiymәtlәrini tәyin edirlәr vә bu qiymәtlәrdәn asılı olaraq qәrar
qәbul edirlәr

•
partiyanın qәbulu, çıxdaş edilmәsi vә ya sınaqlarının davam etdirilmәsi haqqında qәrar hәr ardıcıl yoxlanılan
mәhsul vahidinin qiymәtlәndirilmәsindәn sonra qәbul edilir
ancaq bir seçim vә ya nümunәlәr nәzarәt yekunlarına görә mәhsulun partiyasının qәbulu vә çıxdaş edilmәsi
haqqında qәrar qәbul edir

statistik tәnzimlәmә nәzarәti
mәhsulun keyfiyyәtinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunu yoxlamaq üçün riyazi statistikanın istifadәsinә
әsaslanan seçmә nәzarәti
alternatıv nәzarәt•
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması nәzarәti
müәssisәlәrin keyfiyyәt sistemlәrinin müstәqil elementlәrinә nәzarәt

texnoloji proseslәrin keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsinin statistik metodları•
müәssisәlәrin keyfiyyәt sistemlәrinin müstәqil elementlәri
istehsalatın vә keyfiyyәt sistemlәrinin müәssisәlәrdә sertifikatlaşdırmaya hazırlanması metodları
statistik qәbul nәzarәti metodları
statistik tәnzimlәmә metodları

seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≥ S olduqda
seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≤ S olduqda

•

seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≤ S olduqda
seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≥ S olduqda

•

seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X > S olsun
seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≤ S olsun
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Eksertauditorun kvalifikasiyası hansı olmalıdır?

Keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәxsin kvalifikasiyası aşağıdakilardan nәyә aiddir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әmәkdaşlarını kvalifikasiyası aşağıdakılardan hansına uyğundur?

Sertifikatlaşdırmaq üzrә orqanın rәhbәrliyi ekspertlәr üçün nәyi tәmin edir?

Baş ekspert hansı funksiyaları yerinә yetirir?

Baş ekspertin hansı sәlahiyyәti olmalıdır?

Baş ekspert aşağıdakılardan hansılara mәsuliyyәt daşıyır?

seçimdә qüsurlu mәhsul vahidlәrinin miqdarı X ≥ S olsun•

elmi işçi
mütәxәssis
laborant
sertifikatlaşdırma sahәsindә ixtisas üzrә alı tәhsil, sertifikatlaşdırma üzrә iş tәcrübәsi, ekspertlәrin proqramları üzrә
tanışlığı

•
qulluqçu

hec biri
orta tәhsili
kollec tәhsili
ali tәhsil, ekspert auditor üzrә hazırlığı, İSO10011 standartinin tәlәblәrinә hazirliği•
ümumorta tәhsili

hec biri
orta tәhsili
kollec tәhsili
ali tәhsil, sertifikatlaşdırma sahәsindә iş tәcrübәsi menecment üzrә hazırlığı•
ümumorta tәhsili

mәvaciblәrin verilmәsini
mәvaciblәrin azalmasını
mәvaciblәrin artırılması
müstәqilliyini vә toxunalmazlığı•
mәvaciblәrin tutulmasını

mәhsulun utilizasiyasını bilmәk
mәhsulun istehsalınl dayandırmaq
mәhsulu istehsal etmәk
ekspertler qrupunu formalaşdırmağ, yoxlama proqramını hazırlamaq ve s.•
mәhsulun satışını bilmәk

mәhsulun utilizasiyasını bilmәk
mәhsulun istehsalınl dayandırmaq
mәhsulu istehsal etmәk
yoxlamaların vә aparılmış müşahdәlәrin nәticәrinә görә qәrar vermәk•
mәhsulun satışını bilmәk

mәhsulun nişanlanmasına
mәhsulun satışına
mәhsulun istehsalına
yoxlamaların butun mәrhәlәlәrinә•
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Ekspertin mәsuliyyәti necә bәndlә izah olunur?

Ekspert nәyi bacarmalıdır?

Protokol vә qeydiyyat yazışında nәlәr әks olunmalıdır?

Katib vәzifәsini tutan şәxsin vәzifә borcu nәdir?

Baş ekspert necә olmalıdır?

yoxlamanın bütün mәrhәlәlәri üçün kim mәsuliyyәt daşıyır?

Ekspertin vәzifәsinә aşağıdakılardan hansılar daxildir?

Ekspertin vәzifәlәri necә bәndlә izah olunur?

•
mәhsulun saxlanmasına

12
10
9
8•
11

mәhsulun nişanlanmasını
mәhsulun satışını
mәhsulun istehsalını
yoxlamaların planlaşdırılmasına, tәşkilinә vә aparılmasına rәhbәrliyi?•
mәhsulun saxlanmasını

mәhsulun saxlanması qaydası
mәhsulun alınması qaydası
mәhsulun satılması qaydası
sertifikatlaşdırma prosedurunun aparılma ardıcıllığı•
mәhsulun utillәşdirilmәsi qaydası

laboratoriya işlәrini yazmaq
hesabatın aparılması
hesabatın yazılması
sınaqların aparılması
kәrgüzarlığın aparılması•

natamam orta tәhsilli
ali tәhsilli
orta tәhsilli
keyfiyyәtә rәhbәrlikdә sәriştәli vә tәcrübәli•
orta texniki tәhsilli

satıcı
istehlakçı
istehsalçı
baş ekspert•
alıcı

mәhsulun nişanlanması
mәhsulun satışı
mәhsulun istehsalı
ekspertizanın obyektiv aparılması•
mәhsulun saxlanması

•
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Ekspert aşağıdakılardan hansılarına görә mәsuliyyәt daşıyır?

EN 45013 seriyalı standart nә zaman әsas götürülür?

Personalın sertifikatlaşdırması zamanı hansı standart әsas götürülür?

Mәslәhәtçilәrin vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil ola bilәr?

Keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul sәxsin vәzifә borcu nәdir?

Mәslәhәtçi kim ola bilәr?

Ekspert nәyi yaxşı bilmәlidir?

5•
3
2
1
4

mәhsulun nişanlanmasına
mәhsulun satışına
mәhsulun istehsalına
yoxlamalara qoyulan tәlәblәri izah vә şәrh etmәyә görә•
mәhsulun saxlanmasına

mәhsulun görünmәsi zamanı
mәhsulun saxlanılması zamanı
mәhsulun satışı zamanı
Personalın sertifikatlaşdırması zamanı•
mәhsulun nişanlanması zamanı

Гosт 45113
Гosт 45131
Гosт 450131
EN 45013 seriyalı•
Гosт 45311

mәhsulun utilizasiyasını bilmәk
mәhsulun istehsalınl dayandırmaq
mәhsulu istehsal etmәk
qiymәtlәndirmә obyektiv hәyata keçirmәk•
mәhsulun satışını bilmәk

hesabatın aparılması
sınaqların aparılması
laboratoriya işlәrini yazmaq
”Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik” sәnәdinin sәnәdin müddәalırının işlәnib hazırlanması•
hesabatın yazılması

natamam orta tәhsilli
orta tәhsilli
ali tәhsilli
sertifikatlaşdırma sahәsindә konsepliyaları, terminologiyaları, proseslәri vә metodları bilәn mütәxәssis•
orta texniki tәhsilli

mәhsulun nişanlanmasını
mәhsulun satışını
mәhsulun istehsalını

•
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Müşahidәçi kim ola bilәr?

Katib vәzifәsini tutmaq üçün hansı kvalifikasiya olmalıdır?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әmәkdaşlarını tutduğu vәzifә aşağıdakılardan hansına uyğundur?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әmәkdaşlarını tutduğu vәzifә aşağıdakılardan hansına uyğundur?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әmәkdaşlarını tutduğu vәzifә aşağıdakılardan hansına uyğundur?

Ekspertlәrin müstәqilliyini vә toxunulmazlığını tәmin etәn orqan hansıdı?

Müşahidәçilәrin vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil ola bilәr?

keyfiyyәt sisteminin stsndartlarını, qiymәtlәndirmәnin aparılmasını, hesabatın hazırlanma metodunu•
mәhsulun saxlanmasını

natamam orta tәhsilli
orta tәhsilli
ali tәhsilli
sertifikatlaşdırma üzrә orqanla razılaşdırılmış olan ikinci tәrәfin nümayәndәsi•
orta texniki tәhsilli

orta vә ya ali tәhsil•
qulluqçu
mütәxәssis
laborant
elmi işçi

elmi işçi
mütәxәssis
laborant
rәhbәr•
qulluqçu

elmi işçi
mütәxәssis
laborant
eksertauditor•
qulluqçu

elmi işçi
mütәxәssis
laborant
katib•
qulluqçu

PLAKO
MEK
BEK
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan•
STAKO

mәhsulun utilizasiyasını bilmәk
mәhsulun istehsalınl dayandırmaq
mәhsulu istehsal etmәk
yoxlamanın mәqsәdini, mәsәlәlәrini vә aprılma qaydalarını silmәk•
mәhsulun satışını bilmәk
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Ekspert kim ola bilәr?

Keyfiyyәt sisteminin yaxşılaşdırılmasında vә qiymәtlәndirilmәsindә kimlәr iştirak edirlәr?

hәr hansı bir şәxs eyni zamanda sınaqların aparılmasını vә srtifikatın verilmәsini tәmin edә bilәr?

Protokol vә qeydiyyat yazışında aşağıdakılardan hansılar göstәrilmәlidir?

Ekspertauditorun vәzifә borcu nәdir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın әmәkdaşlarını tutduğu vәzifә aşağıdakılardan hansına uyğundur?

Rәhbәr vәzifәsini tutam әmәkdaşın vәzifә borcu nәdir?

Personal ustalığı xarakteristikası hansı bacarığından әmәlә gәlir?

natamam orta tәhsilli
orta tәhsilli
ali tәhsilli
keyfiyyәt sisteminin yoxlanmasını aparmaq üçün peşә hazırlıqlı mütәxәssis•
orta texniki tәhsilli

istehsalçılar
elmi işçilәr
laborantlar
ekspertlәr, mәslәhәtçilәr, müşahidәlәr•
istehlakçılar

heç biri
vәzifә borcudur
bәli
xeyr•
tәmin edә bilәr

mәhsulun saxlanması qaydası
mәhsulun alınması qaydası
mәhsulun satılması qaydası
sınaqlar haqqında hesabatlar vә esrtifikatlaşdırılmış mәhsula müfәttiş nәzarәti•
mәhsulun utillәşdirilmәsi qaydası

hesabatın aparılması
ekspert komissiyasının tәrkibindә sertifikatlaşdırma obyektinin obyektiv qiymәtlәndirilmәsi•
laboratoriya işlәrini yazmaq
sınaqların aparılması
hesabatın yazılması

laborant
keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәxs•
elmi işçi
qulluqçu
mütәxәssis

laboratoriya işlәrini yazmaq
orqana işçilәri seçmәk, vәzifәnin bolüşdürülmәsi, sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi vә s.•
hesabatın aparılması
hesabatın yazılması
sınaqların aparılması

ustanın savadından
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532

Personal ustalığı xarakteristikası aşağıdakı hansı keyfiyyәtdәn formalaşır?

Personal ustalığı xarakteristikası hansı beynalxalq standartlara uyğun müәyyәnlәşdirilir?

Personal üçün standartlar hansı tәlәblәri müәyyәnlәşdirir?

Xıdmәtlәr üçün standartlar özlәrindә nәyi birlәşdirir?

Proseslәr üçün standartlar nәlәrә tәlәblәri әks etdirir?

Xıdmәtlәr üçün әsas standartlar özlәrindә nәyi әks etdirir?

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

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

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

İSO 9099
İSO 9080
İSO 9000
İSO 9004.2•
İSO 9090

mәhsulun histologiyasına
mәhsulun reologiyasına
mәhsulun ekologiyasına
xidmәtedici vә istehsalçı•
mәhsulun tәmizliyinә

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

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

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

İSO 14005
İSO 14003
İSO 14002

•
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QS standartının strukturu neçә qrup tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır?

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

Ekoloji idarәetmә sisteminin bazasını hansı standart tәşkil edir?

Standartın Sınaq metodları yarımbölmәsindә hansı tәlәblәr verilir?

QS standartının birincı nәşri nә vaxt olub?

QS standartının ikincı nәşri nә vaxt olub?

Zәruri halda standartın Tәtbiq olunma sahәsi ndә hansı tәlәblәr göstәrilir?

İSO 14001•
İSO 14004

5
3•
2
1
4

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

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

son mәhsulun utillәşdirilmәsi
son mәhsulun standartlaşdırılması
son mәhsulun qablaşdırılması
sınaq vә nәzarәt metodlarına, aparılma qaydalarına vә s.•
son mәhsulun nünmayiş olunması

1998
1996
1995
1994•
1997

1998
1996
1995•
1994
1997

mәhsulun alınması
mәhsulun saxlanması
mәhsulun satılması
mәhsulun müxtәlif modifikasiyasına mәcburi tәlәblәrin yayılması•
mәhsulun nişanlanması
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Standartın Tәlәblәr bölmәsinә ümumi halda nәlәr yazılır?

Metroloji xidmәtlәr hansılardır?

Tәhlükәsizlik tәlәblәri yarımbölmәsindә hansı xarakteristikalar berilmәlidir?

Standartın Tәtbiq olunma sahәsi hansı tәlәblәr göstәrilir?

Sertifikatlaşdırma zamanıtәsdiqlәnmәsi tәlәb olunan göstәricilәr necә olmalıdır?

Mәhsulun keyfiyyәt sistemlәrinә normalar hansı seryalı standartlarda verilir?

Mәhsulun standartının Qәbul qaydaları yarımbölmәsindә hansı tәlәblәr verilir?

İSO 9000 seryalı standartları hansı tәlәblәri nәzәrdә tutur?

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

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

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

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

tәsdiq olunmalıdır
yazılmalıdır
birmәnalı vә әsaslandırılmış şәrh olunmalıdır•
seçilmәlidir
verilmәlidir

İSO 13000
İSO 9000•
İSO 10000
İSO 11000
İSO 12000

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

•
son mәhsulun utillәşdirilmәsi
son mәhsulun nünmayiş olunması
son mәhsulun standartlaşdırılması

mәhsulun qablaşdırılmasına normaları

•
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Standartın Nişanlanma yarımbölmәsindә hansı tәlәblәr verilir?

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

Xidmәtin tәyinat göstәricisi aşağıdakılardan hansılar ola bilәr?

Personal üçün standartlar hansı sәnәdlәr kimi hazırlanır?

Bioloji xidmәtlәr hansılardır?

Parametrik xidmәtlәr hansılardır?

Müәssisәlәr üçün standartlar hansı tәlәblәri müәyyәnlәşdirir?

keyfiyyәt sistemlәrinә normaları•
mәhsulun kütlәsinә normaları
mәhsulun ölçülәrinә normaları
mәhsulunsaxlanmasına normaları

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

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

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

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

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

geyiminyuyulması
geyimin tikilmәsi, texniki qilluqlar, tibbi analizlәrun aparılması vә s.•
geyimin tikilmәsi
geyimin ütilәnmәsi
geyiminsaxlanması

mәhsulun histologiyasına
oxşar xidmәr müәssisәlәrinә vә onların siniflәçdirilmәsinә•
mәhsulun ekologiyasına
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Maddi xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә yoxlanmasına әsas metodlar hansılardır?

Qeyrimaddi xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә yoxlanmasına әsas metodlar hansılardır?

QS standartının strukturu hansı tәlәblәri müәyyәnlәşdirir?

Xidmәtin tәyinat göstәricilәri aşağıdakılardan hansılar ola bilәr?

Funksional xidmәt necә başa düşülür?

İSO 14000 standartlar kompleksinin tәrkibinә daha hansılar daxildir?

Keyfiyyәt sistemlәri ilә yanaşı digәr hansı sistemlәr mövcuddur?

mәhsulun reologiyasına
mәhsulun tәmizliyinә

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

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

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

xidmәtlәrin aparılması
xidmәtlәrin assortinenti vә fasonların müxtәlifliyi•
xidmәtlәrin qiymәti
xidmәtlәrin növlәri
xidmәtlәrin ardıcılığı

xidmәtlәrin cәtinliyini
xidmәtlәrin xüsusiyyıtini
kompleks xidmәtlәrin icrası•
xidmәtlәrin qiymәtini
xidmәtlәrin sәrtliyini

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

yağlama sistemlәri
ekoloji idarәetmә sistemlәri•
ölçmә sistemlәri
balanslaşdırma sistemlәri
qablaşdırma sistemlәri
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Standart İSO 8402dә terminlәr neçә bölmәdәn ibarәtdir?

Standart İSO 8402 hansı komitә tәrәfindәn işlәnmişdir?

İSO/ BEK 2 rәhbәrlik sәnәdi necә bölmәdәn ibarәtdir?

İSO/KASKO Komitәsi hansı tәşkilata tabedir?

Keyfiyyәtin idarә edilmәsi vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi.Lüğәt sәnәdinin qeydiyyat nömrәsi hansıdır?

Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma vә akkreditasiya proseslәri sahәsindә istifadә olunan digәr sәnәd
hansıdır?

İSO/ BEK 2 rәhbәrlik sәnәdindәneçә termin vә tәyinlәr verilir?

İSO/ BEK 2 rәhbәrlik sәnәdi neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

8
6
5
4•
7

İSO 250
İSO 260
İSO 270
İSO 280
İSO 176•

8
14
12
10
16•

PLAKOya
STAKOya
İSOya•
BEKә
MEKә

İSO 9000
İSO 8402•
İSO 9015
İSO 9012
İSO 9010

İSO 8427
İSO 8402•
İSO 8418
İSO 8421
İSO 8424

159
155•
156
157
158
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İSO/STAKO komitәsi hansi tәşkilata aiddir?

İSO/BEK 2 rәhbәrlik sәnәdi hansı komitә tәrәfindәn işlәnmişdir?

Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә proseslәri üçün müәyyәnlәşdirilmişdirilәn
terminlәr vә tәyinlәr Avropa sәviyyәsindә hansı standartda nәzәrdә tutulmuşdur?

Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә proseslәri üçün terminlәr vә tәyinlәr hansı
rәhbәr sәnәddә müәyyәnlәşdirilmişdir?

İSO/BEK 2 rәhbәrlik sәnәdinin hazırlanmasında hansı komitәnin tәkliflәri nәzәrә alınmışdır

Keyfiyyәtin idarә edilmәsi vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi.Lüğәt sәnәdinin axırıncı redaksiyası hası ildәn
tәtbiq olunur?

Sinaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmә sistemi. Sistemin fәaliyyәtinә rәhbәrlik üzrә ümumi
tövsiyyәlәr rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

1992
1991•
1995
1994
1993

BEKә
İSOya•
PLAKOya
STAKOya
MEKә

MEK
BEK
PLAKO
İSO/STAKO•
STAKO

EN 45060
EN 45020•
EN 45030
EN 45040
EN 45050

İSO 5
İSO 4
İSO/BEK 2•
İSO 2
İSO 3

NATOnun
İSO/KASKO•
Avropa İttifaqının
BMTnin
MDBnin

1998
1994•
1995
1996
1997
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Sinaq laboratoriyaları üçün Keyfiyyәt üzrә rәhbәrliyin işlәnib hazırlanması üzrә pәhbәredici müddәalar
rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

Sınaqların nәticәlәrinin tәqdim edilmәsi üzrә pәhbәredici müddәalar rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda
verilmişdir?

Sәriştәliliyә yoxlamaların tәşkili vә aparılması rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

Sertifikatlaşdırma, akkreditlәşdirmә orqanları vә sınaq laboratoriyaları üçün normativ sәnәd neçә qrupa
bölünür?

Sertifikatlaşdırma orqanlarının qәbulu üzrә ümumi tәlәblәr rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda
verilmişdir?

Sınaq laboratoriyalarının qәbuluna ümumi tәlәblәr rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

İSO/BEK 80
İSO/BEK 60
İSO/BEK 50
İSO/BEK55•
İSO/BEK 70

İSO/BEK 80
İSO/BEK 60
İSO/BEK 50
İSO/BEK49•
İSO/BEK 70

İSO/BEK 80
İSO/BEK 60
İSO/BEK 50
İSO/BEK45•
İSO/BEK 70

İSO/BEK 80
İSO/BEK 60
İSO/BEK 50
İSO/BEK43•
İSO/BEK 70

7
5
4
3•
6

İSO/BEK 80
İSO/BEK 60
İSO/BEK 50
İSO/BEK40•
İSO/BEK 70

İSO/BEK 80
İSO/BEK 60
İSO/BEK 50
İSO/BEK38•
İSO/BEK 70
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Sertifikatlaşdırma üzrә orqanların qiymәtlәndirilmәsi vә akkreditlәşdirilmәsinә ümumi tәlәblәr adlı
rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

EN 45011 standartı necә adlanır?

EN 45001standartı necә adlanır?

EN 45000 seriyalı standartların әsasında hansı ölkәlәrindә standartları yaradılmışdır?

İSO/BEK 55 beynәlxalq standartı necә adlanır?

İSO/BEK 25 beynәlxalq standartı necә adlanır?

Standartlaşdirmanin milli vә beynәlxalq sәviyyәlәrdә qarşılıqlı tanınması nәyә әsaslanır?

Personalın attestasiyasını aparan sertifikatlaşdirma üzrә orqanlara ümumi tәlәblәr adlı rәhbәrlik sәnәdi
hansı standartda verilmişdir?

EN 90000
EN 70000
EN 60000
EN 45010•
EN 80000

vәsaitlәr
fәrmanlar
sәrәncamlar
mәhsulun sertifikatlaşdırilmasını aparan sertifikatlaşdirma üzrә orqanlara ümumi tәlәblәr•
qanunlar

vәsaitlәr
fәrmanlar
sәrәncamlar
sınaq laboratoriyalarının fәaliyyәtinә ümumi tәlәblәr•
qanunlar

Antraktida
Afrika
Asiya
Avropa•
Amerika

vәsaitlәr
fәrmanlar
sәrәncamlar
Sinaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmә sistemi. Sistemin fәaliyyәtinә rәhbәrlik üzrә ümumi tövsiyyәlәr•
qanunlar

sınaq laboratoriyalarının texniki sәriştәliliyә qiymәtlәndirilmәsinә ümumi tәlәblәr•
qanunlar
fәrmanlar
sәrәncamlar
vәsaitlәr

bacarıqlı olmalarına
imtinasız işlәmәlәrinә
qeyrişәrtsiz işlәmәlәrinә
uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi metodlarının vә hәyata keçirәn orqana qoyulan tәlәblәrin vәhdәtinә•
mәsuliyyәtli yanaşmalarına
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Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemlәrinin sertifikatlaşdırılmasını aparan sertifikatlaşdirma üzrә orqanlara
ümumi tәlәblәr adlı rәhbәrlik sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

EN 45012 standartı necә adlanır?

Sınaq laboratoriyalarının texniki sәriştәliliyә qiymәtlәndirilmәsinә ümumi tәlәblәr rәhbәrlik sәnәdi hansı
standartda verilmişdir?

İSO/BEK 61 beynәlxalq standartı necә adlanır?

İSO/BEK 28 beynәlxalq standartı necә adlanır?

Üçüncü tәrәf vasitәsi ilә mәhsulun sertifikatlaşdırma sistem modellәri üçün ümumi qaydalar rәhbәrlik
sәnәdi hansı standartda verilmişdir?

EN 90000
EN 70000
EN 60000
EN 45013•
EN 80000

EN 90000
EN 70000
EN 60000
EN 45012•
EN 80000

vәsaitlәr
fәrmanlar
sәrәncamlar
Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemlәrinin sertifikatlaşdırılmasını aparan sertifikatlaşdirma üzrә orqanlara ümumi
tәlәblәr

•
qanunlar

İSO/BEK 80
İSO/BEK 60
İSO/BEK 50
İSO/BEK 25•
İSO/BEK 70

vәsaitlәr
fәrmanlar
sәrәncamlar
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların qiymәtlәndirilmәsi vә akkreditlәşdirilmәsi üzrә ümumi tәlәblәr•
qanunlar

vәsaitlәr
fәrmanlar
sәrәncamlar
üçüncü tәrәf vasitәsi ilә mәhsulun sertifikatlaşdırma sistem modellәri üçün ümumi qaydalar•
qanunlar

İSO/BEK 80
İSO/BEK 60
İSO/BEK 50
İSO/BEK 28•
İSO/BEK 70
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Beynәlxalq sәviyyәlәrdә standartlaşdırma, akkreditlәşdirmә orqanları vә sınaq laboratoriyaları üçün
normativ sәnәdlәrdәn hansılar aşağıda verilmişdir?

İSO/BEK 40 beynәlxalq standartı necә adlanır?

ISO/BEK 43 beynәlxalq standartı necә adlanır?

İSO/BEK 38 beynәlxalq standartı necә adlanır?

Xüsusi terminlәrin hәr yerdә eyni cür başa düşülmәsindә mәqsәd nәdir?

İSO 8402 beynәlxalq standartı hansı sahәlәr üçün nәzәrdә tutulub?

İSO 8402 beynәlxalq standartı konkret olaraq necә adlanır?

1991ci ildә qәbul edilmiş rәhbәrlik sәnәdindә nәlәr yazılmışdır?

İSO/BEK 38
BEK
İSO
İSO/BEK 25, İSO/BEK 28, İSO/BEK 38 vә s.•
BEK 28

vәsaitlәr
fәrmanlar
sәrәncamlar
sertifikatlaşdırma orqanlarının qәbulu üzrә ümumi tәlәblәr•
qanunlar

vәsaitlәr
fәrmanlar
sәrәncamlar
sәriştәliliyә yoxlamaların tәşkili vә aparılması•
qanunlar

vәsaitlәr
sınaq laboratoriyalarının qәbuluna ümumi tәlәblәr•
sәrәncamlar
fәrmanlar
qanunlar

istehsalı dayandırmaq
istehsalı azaltmaq
istehsalı artirmaq
proseslәrin qayda vә prosedurlarını uyğunlaşdırmaq vә ticarәtdә texniki maneәlәri lәğv etmәk•
istehsalı sürәtlәndirmәk

yardımçı sahәlәrә
qeyriistehsal sahәsinә
istehsal sahәsinә
keyfiyyәtin idarә edilmәsi vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi•
istehlak sahәsinә

protokol
norma
texniki şәrt
“Keyfiyyәtin idarә edilmәsi vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi.Lüğәt”•
qayda



05.05.2017

90/106

605

606

607

608

609

610

611

İSO/ BEK 2 rәhbәrlik sәnәdindәki bölmәlәr ümumilikdә necә adlanır?

Standart İSO 8402dә terminlәr neçә bölmәdәn ibarәtdir?

İSO 176 Komitәsi necә adlanır:

Proseslәrin qayda vә prosedurlarını uyğunlaşdırmaq üçün hansı işlәr görülmәlidir?

Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә proseslәri üçün tәyin olunan terminlәr necә
adlanır?

Ümumilikdә İSO/BEK 2 standartı necә adlanır?

İSO/BEK 2 rәhbәr sәnәdi hansı fәaliyyәt növlәri terminlәr vә tәyinlәri müәyyәnlәşdirilmişdir?

protokollar
sazişlәr
müqavilәlәr
terminlәr vә tәyinlәr•
kommunukelәr

protokollar
sazişlәr
müqavilәlәr
qarşılıqlı әlaqәli anlayışlar•
kommunukelәr

istehlakçılara
şәrtlәrә
ölçü vahidlәrinә
standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә proseslәrinә•
icraçılara

sektor
şöbә
yarım komitı
texniki komitә•
nazirlik

istehsalı dayandırılmalıdır
istehsalı azaldılmalıdır
istehsal artirılmalıdır
terminlәr vә tәyinlәr eynilәşdirilmәlidir•
istehsalı sürәtlәndirilmәlidir

tәdris proqramı
dәrslik
dәrs vәsaitә
xarakterik terminlәr vә tәyinlәri•
metodiki göstәriş

tәdris proqramı
dәrslik
dәrs vәsaitә
rәhbәrlik sәnәdi•
metodiki göstәriş

istehlaka
ölçmә prosesinә
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İSO/BEK 2 rәhbәr sәnәdi necә adlanır?

İSO/BEK 2 rәhbәr sәnәdindә standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә proseslәrinin
nәylәri müәyyәnlәşdirilmişdir?

Beynәlxalq miqyasda ticarәtdә Texniki maneәlәr olmamasә üçün nә etmәk lazımdır?

Avropa standartı EN 45020dә nәlәrә tәlәblәr qoyulur?

İSO/BEK 2 rәhbәrlik sәnәdinin altıncı nәşri harada qәbul edilmişdir?

İSO/BEK 2 rәhbәrlik sәnәdinin yeni nәşrinin işlәnib hazırlanması hansı qәrarlara uyğun olaraq hәyata
keçirilir?

Keyfiyyәtin idarә edilmәsi vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi.Lüğәt sәnәdi hansı sahәlәrә tәtbiq olunur?

sertifikatlaşdırmaya
standartlaşdırma vә qarışıq fәaliyyәt növlәrinә•
istehsala

tәdris proqramı
dәrslik
dәrs vәsaitә
“Standartlaşdırma vә qarışıq fәaliyyәt növlәri sahәsindә ümumi terminlәr vә tәyinlәr”•
metodiki göstәriş

istehlakçılar
şәrtlәr
ölçü vahidlәri
terminlәr vә tәyinlәr•
icraçılar

istehsalı dayandırılmalıdır
istehsalı azaldılmalıdır
istehsal artirılmalıdır
proseslәrin qayda vә prosedurları uyğunlaşdırılmalıdır•
istehsalı sürәtlәndirilmәlidir

istehlakçılara
şәrtlәrә
ölçü vahidlәrinә
terminlәr vә tәyinlәrә•
icraçılara

nazirlikdә
şöbәdә
altkomitәdә
İSO vә BEKin şuralarında•
laboratoriyada

NATOnun
BMTnin
Avropa İttifaqının
tarif vә ticarәt üzrә baş sazişin vә BMT Avropa İqtisadi Komissiyasının•
MDBnin

yardımçı sahәlәrә
qeyriistehsal sahәsinә
istehsal sahәsinә

•
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İSO 176 Komitәsinin tam adı necәdir?

İSO/ BEK 2 rәhbәrlik sәnәdinin işlәnib hazırlanması vә yenidәn baxılması hansı prinsiplәr әsasında
hәyata keçirilir?

İSO/KASKO necә adlanır?

İSO/STAKO necә adlanır?

İSO 8402 beynәlxalq standartı nәyi müәyyәnlәşdirir?

Öçmәnin әn böyük xәta ehtimalı aşağıdakı düsturla tәyin edilir:

keyfiyyәtin idarә edilmәsi vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi•
istehlak sahәsinә

texniki tәminat
standartlaşdırma
keyfiyyәt sistemlәri
keyfiyyәtin idarә edilmәsi vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi•
sertifikatlaşdırma

İSO 37 “Terminalogiya” texniki komitәsi çәrçivәsindәki prinsiplәrә•
şöbәlәrdә baxılmaqla
komitәlәrdә baxılmaqla
altkomitәlәrdә baxılmaqla
ümumi iclasda baxılmaqla

şöbә
İSOnun uyğunluğun qiymәtlәnditilmәsi üzrә Komitә•
nazirlik
laboratoriya
altkomitә

laboratoriya
altkomitә
standartlaşdırmanın prinsiplәri üzrә komitә•
şöbә
nazirlik

müqavilәlәr
terminlәr vә tәyinlәr•
kommunukelәr
protokollar
sazişlәr

•
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Tәsadüfi xәtalar nә vaxt baş verir?

Sistematik xәtalar hansılardır?

orta kvadratik meyllәnmәni aşağıdakı düsturla tәyin edilir:

Gәtirilmiş xәta aşağıdakı düsturla tәyin edilir:

Nisbi xәta aşağıdakı düsturla tәyin edilir:

ölçmә vasitәsinin mütlәq xәtasının ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәtinә olan nisbәtidir;
Bu xәtalar eyni parametrin tәkrar ölçülmәsi zamanı ortaya çıxır vә özünü ayrıayrı müşahidәlәrdә orta qiymәtdәn
tәsadüfi meyllәnmә kimi biruzә verir

•
ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr
ölçmә vasitәsinin göstәrdiyi qiymәtlә (Xn) ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәti (Xә) arasındakı fәrqdir
faizlә ifadә olunmuş mütlәq xәtanın ölçülәn kәmiyyәtin normalaşdırıcı qiymәtinә olan nisbәtidir.

eyni parametrin tәkrar ölçülmәsi zamanı onların kәmiyyәti vә işarәsi sabitdir vә yaxud müәyyәn
qanunauyğunluqla dәyişir

•
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir
ölçmә metodunun tәkmillәşdirilmәmәsi, ölçmә vasitәsinin istifadә qaydaları, hesabat düsturlarının qeyridәqiqliyi
vә ölçmә nәticәlәrinin yuvarlaqlaşdırılması ilә bağlıdır
ölçmә vasitәsinin özünün xәtası, bu vasitәnin ölçmәnin nәticәlәrinә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlir.
ölçmәnin nәticәsinin ölçülәn kәmiyyәtin әsl qiymәtindәn meylliyinә deyilir;

•

•

•
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Gәtirilmiş xәta nәdir?

Rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini nә edir?

Keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәxs nә edir?

Laboratoriyanın rәhbәri nә edir?

Ölçmә әmәliyyatlarının uyğunluğu necә xarakterizә edilir?

Mütlәq xәta aşağıdakı düsturla tәyin edilir:

•

Bu xәtalar eyni parametrin tәkrar ölçülmәsi zamanı ortaya çıxır vә özünü ayrıayrı müşahidәlәrdә orta qiymәtdәn
tәsadüfi meyllәnmә kimi biruzә verir
ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr;
faizlә ifadә olunmuş mütlәq xәtanın ölçülәn kәmiyyәtin normalaşdırıcı qiymәtinә olan nisbәtidir•
ölçmә vasitәsinin mütlәq xәtasının ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәtinә olan nisbәtidir;
ölçmә vasitәsinin göstәrdiyi qiymәtlә (Xn) ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәti (Xә) arasındakı fәrqdir

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

bilavasitә mәhsulların sınaqlarını aparır vә bu sınaqların protokollarını tәrtib edirlәr
ümumi rәhbәrliyi hәyata keçirir vә onun fәaliyyәt siyasәtini formalaşdırır
laboratoriyanın «Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik» sәnәdini işlәyib hazırlayır vә onun müddәalarının yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir

•
sınaqların aparılması ilә bağlı bütün texniki mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün mәsuliyyәt daşıyır
kәrgüzarlıq funksiyalarını yerinә yetirir, sınaq üçün daxil olmuş sifarişlәrin qәbulunu vә qeydiyyatını, işçi
sәnәdlәrin arxivlәşdirilmәsini vә s. hәyata keçirir

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

eyni metodla identik qurğularda bir laboratoriyada aparılmış iki sınağın nәticәlәrinin yaxınlığıdır•
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir;
xәtaların mümkün olan mәnblәrini araşdırmaqla ölçmә mәsәlәlәrinin tәhlili
ideal şәraitdә obyektin keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә müvafiq xassәsini
ölçmәlәrin layihәlәndirilmәsi adlanan tәdbirlәrin
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әvәzetmә metodu hansı prinsipә әsaslanmışdır?

Sistematik xәtanın alәti tәrkib hissәsi hansıdır?

Sistematik xәtanın metodiki tәrkib hissәsi hansıdır?

Kobud xәtalar nә vaxt baş verir?

NUN planı üzrә etibarlılığa tәyinedici sınaqlar hansılardır?

Tәmirә yararlılıq üçün sertifikatlaşdırma sınaqları nәdir?

•

faizlә ifadә olunmuş mütlәq xәtanın ölçülәn kәmiyyәtin normalaşdırıcı qiymәtinә olan nisbәtidir
ölçülәn kәmiyyәti ölçüdә saxlanılan kәmiyyәtlә әvәz edirlәr;•
onların qiymәti tәsadüfi olaraq dәyişir
ölçmә vasitәsinin göstәrdiyi qiymәtlә (Xn) ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәti (Xә) arasındakı fәrqdir
ölçmә vasitәsinin mütlәq xәtasının ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәtinә olan nisbәtidir

ölçmә vasitәsinin özünün xәtası, bu vasitәnin ölçmәnin nәticәlәrinә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlir•
ölçmә metodunun tәkmillәşdirilmәmәsi, ölçmә vasitәsinin istifadә qaydaları, hesabat düsturlarının qeyridәqiqliyi
vә ölçmә nәticәlәrinin yuvarlaqlaşdırılması ilә bağlıdır
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir
eyni parametrin tәkrar ölçülmәsi zamanı onların kәmiyyәti vә işarәsi sabitdir vә yaxud müәyyәn
qanunauyğunluqla dәyişir
ölçmәnin nәticәsinin ölçülәn kәmiyyәtin әsl qiymәtindәn meylliyinә deyilir

ölçmә vasitәsinin özünün xәtası, bu vasitәnin ölçmәnin nәticәlәrinә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlir
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir
eyni parametrin tәkrar ölçülmәsi zamanı onların kәmiyyәti vә işarәsi sabitdir vә yaxud müәyyәn
qanunauyğunluqla dәyişir
ölçmәnin nәticәsinin ölçülәn kәmiyyәtin әsl qiymәtindәn meylliyinә deyilir
ölçmә metodunun tәkmillәşdirilmәmәsi, ölçmә vasitәsinin istifadә qaydaları, hesabat düsturlarının qeyridәqiqliyi
vә ölçmә nәticәlәrinin yuvarlaqlaşdırılması ilә bağlıdır

•

ölçmә vasitәsinin özünün xәtası, bu vasitәnin ölçmәnin nәticәlәrinә tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlir
operatorun sәhv hәrәkәtlәri, ölçmә vasitәlәrinin nasazlığı vә ya ölçmә şәraitinin kәskin dәyişmәsi nәticәsindә baş
verir;

•
eyni parametrin tәkrar ölçülmәsi zamanı onların kәmiyyәti vә işarәsi sabitdir vә yaxud müәyyәn
qanunauyğunluqla dәyişir
ölçmәnin nәticәsinin ölçülәn kәmiyyәtin әsl qiymәtindәn meylliyinә deyilir
ölçmә metodunun tәkmillәşdirilmәmәsi, ölçmә vasitәsinin istifadә qaydaları, hesabat düsturlarının qeyridәqiqliyi
vә ölçmә nәticәlәrinin yuvarlaqlaşdırılması ilә bağlıdır

mәmulatın minimum xәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir
r imtinaları baş verәnә qәdәr imtina etmiş mәmulatları bәrpa etmәdәn N mәmulatlarının yoxlanması zamanı
aparılan sınaqlardır
T müddәti әrzindә imtina edәn mәmulatları dәyişmәdәn N mәmulatlarının yoxlanması zamanı aparılan sınaqlardır
N mәmulatların hamısının imtinalarına qәdәr olan müddәtdә nәzarәt zamanı imtina etmiş bәrpa olunmayan N
mәmulatların yoxlanılması zamanı aparılan sınaqlardır

•
imtina etmiş mәmulatların bәrpası ilә aparılan sınaqlardır
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Saxlanma qabiliyyәti nәdir?

Saxlanma müddәti nәdir?

Etibarlılıq nәdir?

Quraşdırmaya yararlılıq nәdir?

Imtinasızlıq nәdir?

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

obyektin saxlanma müddәtindә, hәmçinin onun saxlanılmasından vә daşınmasından (nәqletdirilmәsindәn) sonra
imtinasızlıq, uzunömürlülük, tәmirәyararlılıq vә quraşdırmayayararlılıq göstәricilәrinin qiymәtlәrini saxlamaq
xassәsidir.

•
obyektin saxlanma vә daşınma rejimlәrindә olmasının elә müddәtidir ki, bu müddәt әrzindә onun saxlanması vә
daşınması ilә әlaqәdar imtinasızlıq, tәmirәyararlılıq vә quraşdırmayayararlılıq göstәricilәrinin qiymәtlәrinin
dәyişmәsi buraxıla bilәn hәdlәrdә yerlәşir;
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir
mәmulatın minimum cәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir.
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;

verilmiş rejimdә istifadәetmә, texniki xidmәt, tәmir, saxlanma vә nәqletmә şәraitindә verilmiş müddәtә
müәyyәnlәşdirilmiş istismar göstәricilәrini saxlamaqla tapşırılmış işi yerinә yetirәn obyektin xassәsidir
mәmulatın minimum xәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir;
elә müddәtidir ki, bu müddәt әrzindә onun saxlanması vә daşınması ilә әlaqәdar imtinasızlıq, tәmirәyararlılıq vә
quraşdırmayayararlılıq göstәricilәrinin qiymәtlәrinin dәyişmәsi buraxıla bilәn hәdlәrdә yerlәşir.
obyektin saxlanma müddәtindә, hәmçinin onun saxlanılmasından vә daşınmasından sonra imtinasızlıq,
uzunömürlülük, tәmirәyararlılıq vә quraşdırmayayararlılıq göstәricilәrinin qiymәtlәrini saxlamaq xassәsidir;

•
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir;

mәmulata müәyyәn amilların tәsiri zamanı onların öz funksiyalarını realizә etmә vә parametrlәrinin qiymәtlәrini
NTSdә verilmiş normalar hәddindә saxlama qabiliyyәtinә nәzarәt üçün aparılır.
verilmiş rejimdә istifadәetmә, texniki xidmәt, tәmir, saxlanma vә nәqletmә şәraitindә verilmiş müddәtә
müәyyәnlәşdirilmiş istismar göstәricilәrini saxlamaqla tapşırılmış işi yerinә yetirәn obyektin xassәsidir;

•
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir
texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir;
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;

mәmulatın minimum xәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir.

•
verilmiş rejimdә istifadәetmә, texniki xidmәt, tәmir, saxlanma vә nәqletmә şәraitindә verilmiş müddәtә
müәyyәnlәşdirilmiş istismar göstәricilәrini saxlamaqla tapşırılmış işi yerinә yetirәn obyektin xassәsidir
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir
obyektin saxlanma müddәtindә, hәmçinin onun saxlanılmasından vә daşınmasından (nәqletdirilmәsindәn) sonra
imtinasızlıq, uzunömürlülük, tәmirәyararlılıq vә quraşdırmayayararlılıq göstәricilәrinin qiymәtlәrini saxlamaq
xassәsidir
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir

verilmiş rejimdә istifadәetmә, texniki xidmәt, tәmir, saxlanma vә nәqletmә şәraitindә verilmiş müddәtә
müәyyәnlәşdirilmiş istismar göstәricilәrini saxlamaqla tapşırılmış işi yerinә yetirәn obyektin xassәsidir
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir•
texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir;
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Tәmirә yararlılıq nәdir?

Eksponensial paylanma qanununda imtinanın baş vermә ehtimalı vә sınaqların davamiyyәti öz
aralarında aşağıdakı asılılıqla bağlıdır:

Orta kvadratik meyllәnmә orta qiymәtә Tor nәzәrәn hansı düsturla tәyin edilir?

NUr planı üzrә etibarlılığa tәyinedici sınaqlar hansılardır?

Uzunömürlülük nәdir?

obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;
mәmulata müәyyәn amilların tәsiri zamanı onların öz funksiyalarını realizә etmә vә parametrlәrinin qiymәtlәrini
NTSdә verilmiş normalar hәddindә saxlama qabiliyyәtinә nәzarәt üçün aparılır.

texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir.
texniki tәyinatlı mәhsulların etibarlılıq göstәricilәrinin uyğunluğunu texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş
sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir;
qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә aparırlar
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir•
verilmiş rejimdә istifadәetmә, texniki xidmәt, tәmir, saxlanma vә nәqletmә şәraitindә verilmiş müddәtә
müәyyәnlәşdirilmiş istismar göstәricilәrini saxlamaqla tapşırılmış işi yerinә yetirәn obyektin xassәsidir;

•

•

r imtinaları baş verәnә qәdәr imtina etmiş mәmulatları bәrpa etmәdәn N mәmulatlarının yoxlanması zamanı
aparılan sınaqlardır

•
imtina etmiş mәmulatların bәrpası ilә aparılan sınaqlardır
mәmulatın minimum xәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir
N mәmulatların hamısının imtinalarına qәdәr olan müddәtdә nәzarәt zamanı imtina etmiş bәrpa olunmayan N
mәmulatların yoxlanılması zamanı aparılan sınaqlardır
T müddәti әrzindә imtina edәn mәmulatları dәyişmәdәn N mәmulatlarının yoxlanması zamanı aparılan sınaqlardır
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NRr planı üzrә sınaqlar zamanı imtinaya qәdәr orta iş payı aşağıdakı kimi ifadә olunur:

Etibarlılıq nәdir?

NRT, NRr planı üzrә etibarlılığa tәyinedici sınaqlar hansılardır?

Imtinaya qәdәr orta iş payı hansı düsturla tәyin edilir?

obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir.
verilmiş rejimdә istifadәetmә, texniki xidmәt, tәmir, saxlanma vә nәqletmә şәraitindә verilmiş müddәtә
müәyyәnlәşdirilmiş istismar göstәricilәrini saxlamaqla tapşırılmış işi yerinә yetirәn obyektin xassәsidir;
mәmulatın minimum xәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir
texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir

•
obyektin müәyyәn xarakteristikalarının qoyulmuş sәrhәdlәrdәn kәnara çıxmasına şәrait yaradan amilların
qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aparılır;

•

mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir;
verilmiş rejimdә istifadәetmә, texniki xidmәt, tәmir, saxlanma vә nәqletmә şәraitindә verilmiş müddәtә
müәyyәnlәşdirilmiş istismar göstәricilәrini saxlamaqla tapşırılmış işi yerinә yetirәn obyektin xassәsidir;

•
mәmulata müәyyәn amilların tәsiri zamanı onların öz funksiyalarını realizә etmә vә parametrlәrinin qiymәtlәrini
NTSdә verilmiş normalar hәddindә saxlama qabiliyyәtinә nәzarәt üçün aparılır.
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;
texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir;

N mәmulatların hamısının imtinalarına qәdәr olan müddәtdә nәzarәt zamanı imtina etmiş bәrpa olunmayan N
mәmulatların yoxlanılması zamanı aparılan sınaqlardır
mәmulatın minimum xәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir
r imtinaları baş verәnә qәdәr imtina etmiş mәmulatları bәrpa etmәdәn N mәmulatlarının yoxlanması zamanı
aparılan sınaqlardır.
imtina etmiş mәmulatların bәrpası ilә aparılan sınaqlardır•
T müddәti әrzindә imtina edәn mәmulatları dәyişmәdәn N mәmulatlarının yoxlanması zamanı aparılan sınaqlardır

•
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NUT planı üzrә etibarlılığa tәyinedici sınaqlar hansılardır?

Uzunömürlülük nәdir?

Quraşdırmaya yararlılıq üçün sertifikatlaşdırma sınaqları nәdir?

Sertifikatlaşdırmanın ümumi keyfiyyәti nәdәn әmәlә gәlir?

Sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi meyarlarına uyğunluğun әldә edilmәsi mexanizmi
nәdә nәzәrdә tutulur?

Keyfiyyәt anlayışı ISO 8402 Keyfiyyәtin idarә edilmәsi vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi. Lüğәt
beynәlxalq standartında aşağıdakı kimi tәyin edilir:

r imtinaları baş verәnә qәdәr imtina etmiş mәmulatları bәrpa etmәdәn N mәmulatlarının yoxlanması zamanı
aparılan sınaqlardır
T müddәti әrzindә imtina edәn mәmulatları dәyişmәdәn N mәmulatlarının yoxlanması zamanı aparılan sınaqlardır•
imtina etmiş mәmulatların bәrpası ilә aparılan sınaqlardır
mәmulatın minimum xәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir
N mәmulatların hamısının imtinalarına qәdәr olan müddәtdә nәzarәt zamanı imtina etmiş bәrpa olunmayan N
mәmulatların yoxlanılması zamanı aparılan sınaqlardır

obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir
verilmiş rejimdә istifadәetmә, texniki xidmәt, tәmir, saxlanma vә nәqletmә şәraitindә verilmiş müddәtә
müәyyәnlәşdirilmiş istismar göstәricilәrini saxlamaqla tapşırılmış işi yerinә yetirәn obyektin xassәsidir
mәmulatın minimum xәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir
texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir

•
obyektin müәyyәn xarakteristikalarının qoyulmuş sәrhәdlәrdәn kәnara çıxmasına şәrait yaradan amilların
qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün aparılır

texniki xidmәt vә tәmirin müәyyәn edilmiş sistemi şәraitindә mәmulatın vәziyyәtinin son hәddinә kimi iş
qabiliyyәtini saxlama xassәsinә deyilir.
obyektin texniki qulluqların vә tәmirlәrin aparılması yolu ilә işçi vәziyyәtini saxlamaq vә bәrpa etmәk xassәsidir;
mәmulatın minimum xәrclәrlә vә vasitәlәrlә müәyyәn tәşkilatimetodik iş şәraitindә quraşdırmaya uyğunlaşması
xassәsidir

•
texniki tәyinatlı mәhsulların etibarlılıq göstәricilәrinin uyğunluğunu qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә aparırlar;
mәmulatın müәyyәn vaxt vә ya iş payı әrzindә işlәmә qabiliyyәtini fasilәsiz saxlama xassәsidir

mәhsulun tam istehsal tsiklinin keyfiyyәtә tәsir edәn qarşılıqlı әlaqәli elementlәrindәn
sertifikatlaşdırma qabağı dövrün, sertifikatlaşdırmanın yerinә yetirilmәsi vә sertifikatlaşdırmadan sonrakı
fәaliyyәtin keyfiyyәtlәrindәn

•
sifarişlәrin işlәnmәsindәn
müfәttiş nәzarәtinin aparılmasından
keyfiyyәt ilgәyindәn

korrektәedici tәdbirlәrin aparılmasında
sınaqlar üçün nümunәlәrin seçilmәsindә
müfәttiş nәzarәtinin aparılmasında
sifarişlәrin işlәnmәsindә
keyfiyyәt ilgәyindә•

«keyfiyyәt» anlayışına elә xassәlәr aiddir ki, onlar mәmulatın tәyinatına uyğun olaraq istehlakçıların ona olan
tәlәbatını tәmin edir
Keyfiyyәt – obyektin müәyyәn edilmiş vә nәzәrdә tutulan tәlabatları ödәmә qabiliyyәtinә aid xarakteristikalarının
mәcmuudur

•
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1986cı ildә ikinci dәfә nәşr olunan QOST 1546779 standartında keyfiyyәtin tәrifi aşağıdakı kimi
verilir:

Xarici auditi kim hәyata keçirir?

Uyğunluq sertifikatının tәsir müddәti qurtardıqdan sonra sifarişçi yeni sertifikatlaşdırma haqqında qәrar
qәbul edәrkәn nәyi nәzәrә almalıdır?

Sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәt ilgәyi müddәalarının realizә olunmasını kimlәr hәyata keçirirlәr?

Sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinә axırıncı nәzarәt nә vaxt hәyata keçirilir?

Daxili audit kimlәr tәrәfindәn yerinә yetirilir?

Bütün sertifikatlaşdırma proseslәrini necә planlaşdırmaq lazımdır?

keyfiyyәt – mәhsulun istehlakçıların tәlәbatına uyğunluq dәrәcәsidir
mәhsulun keyfiyyәti – onun tәyinatına uyğun olaraq müәyyәn edilmiş tәlәbatların yerinә yetirilmәsi üçün
mәhsulun yararlılığını tәyin edәn xassәlәrinin mәcmuudur
Keyfiyyәtkompleks anlayışdır

Keyfiyyәtkompleks anlayışdır
keyfiyyәt – mәhsulun istehlakçıların tәlәbatına uyğunluq dәrәcәsidir
Keyfiyyәt – obyektin müәyyәn edilmiş vә nәzәrdә tutulan tәlabatları ödәmә qabiliyyәtinә aid xarakteristikalarının
mәcmuudur
mәhsulun keyfiyyәti – onun tәyinatına uyğun olaraq müәyyәn edilmiş tәlәbatların yerinә yetirilmәsi üçün
mәhsulun yararlılığını tәyin edәn xassәlәrinin mәcmuudur

•
«keyfiyyәt» anlayışına elә xassәlәr aiddir ki, onlar mәmulatın tәyinatına uyğun olaraq istehlakçıların ona olan
tәlәbatını tәmin edir

xüsusi tәyin edilmiş keyfiyyәt üzrә mәsul şәxs
korrektәedici tәdbirlәri keçirәn rәhbәrlik
müfәttiş nәzarәti çәrçivәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә ya müstәqil ekspertlәr•
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vә ya sınaq laboratoriyasının işçilәri tәrәfindәn
sertifiktalaşdırma üzrә orqanlar vә ya sınaq laboratoriyaları

keyfiyyәtә tәsir edәn bütün faktorlar hәmçinin sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının
fәaliyyәtinin tәşkilati, texniki vә elmimetodiki aspektlәri
müasir avadanlıqların olması
mәhsulun tam istehsal tsiklinin keyfiyyәtә tәsir edәn qarşılıqlı әlaqәli elementlәri
zaman faktoru nәzәrә alınmaqla, «keyfiyyәt ilgәyindә» göstәrilәn bütün prosedurların tәkrar olunmasını•
sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin әsas analizi vә sertifikatlaşdırma sisteminin seçilmәsi

sertifiktalaşdırma üzrә orqanlar vә ya sınaq laboratoriyaları•
müfәttiş nәzarәti çәrçivәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә ya müstәqil ekspertlәr
sertifiktalaşdırma üzrә orqanlar vә ya sınaq laboratoriyaları
xüsusi tәyin edilmiş keyfiyyәt üzrә mәsul şәxs
korrektәedici tәdbirlәri keçir rәhbәrlik

korrektәedici tәdbirlәrdә
«keyfiyyәt ilgәyindә»
sınaq laboratoriyalarındә
müfәttiş nәzarәti çәrçivәsindә
sertifikatın verilmәsi haqqında qәrar qәbul edildiyi zaman•

müfәttiş nәzarәti çәrçivәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә ya müstәqil ekspertlәr
korrektәedici tәdbirlәri keçirәn rәhbәrlik
müfәttiş
xüsusi tәyin edilmiş keyfiyyәt üzrә mәsul şәxs
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vә ya sınaq laboratoriyasının işçilәri tәrәfindәn•
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Sertifikatlaşdırmanı aparmaq üçün sertifikatlaşdırma üzrә orqanda vә sınaq laboratoriyasında aşağıdakı
resursların olması vacibdir:

Daxili auditi çox hallarda kim aparır?

Bütün proseslәrdә nә böyük әhәmiyyәtә malikdir?

Sertifikatlaşdırma prosesinin layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsindә nә nәzәrә alınmalıdır?

Marketinq vә tәlәbatın öyrәnilmәsi mәrhәlәsindә qoyulur:

Keyfiyyәt ilgәyi nәdәn ibarәtdir?

sertifikatlaşdırmadan sonrakı fәaliyyәtin keyfiyyәtlәrilә 5) keyfiyyәtә tәsir edәn bütün faktorlar hәmçinin
sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının fәaliyyәtinin tәşkilati, texniki vә elmimetodiki
aspektlәrilә
işin keyfiyyәtinin daxili vә xarici yoxlanmalarının (auditlәrin) vә korrektәedici tәdbirlәrin aparılmasının
mümkünlüyü nәzәrdә tutulsun

•
sәnәdlәşdirilsin vә arxivlәşdirilsin, sifarişçi üçün kommersiya sirri olan informasiyanın mәxviliyi tәmin edilsin
zaman faktoru nәzәrә alınmaqla, «keyfiyyәt ilgәyindә» göstәrilәn bütün prosedurların tәkrar olunmasını
sertifikatlaşdırma qabağı dövrün sertifikatlaşdırmanın yerinә yetirilmәsi vә sertifikatlaşdırmadan sonrakı
fәaliyyәtin keyfiyyәtlәrilә

mәhsulun tam istehsal tsiklinin keyfiyyәtә tәsir edәn qarşılıqlı әlaqәli elementlәri
sertifikatlaşdırma qabağı dövrün, sertifikatlaşdırmanın yerinә yetirilmәsi vә sertifikatlaşdırmadan sonrakı
fәaliyyәtin keyfiyyәtlәri
sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin әsası analiz vә sertifikatlaşdırma sisteminin seçilmәsi, sertifikatlaşdırma üzrә
orqanın vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirmә sahәsinin tәyin edilmәsi
keyfiyyәtә tәsir edәn bütün faktorlar hәmçinin sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının
fәaliyyәtinin tәşkilati, texniki vә elmimetodiki aspektlәri
yüksәk peşә hazırlıqlı personalın; xüsusi otaqların; normativ sәnәdlәr fondunun; ölçmә, sınaq vә nәzarәt
vasitәlәrinin; müasir avadanlıqların

•

korrektәedici tәdbirlәri keçir rәhbәrlik
korrektәedici tәdbirlәri keçirәn rәhbәrlik
müfәttiş
xüsusi tәyin edilmiş keyfiyyәt üzrә mәsul şәxs•
müfәttiş nәzarәti çәrçivәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar vә ya müstәqil ekspertlәr

sәnәdlәşdirilmә vә arxivlәşdirilmә, sifarişçi üçün kommersiya sirri olan informasiyanın mәxviliyinin tәmin
edilmәsi

•
müasir avadanlıqların olması
sifarişlәrin işlәnmәsindә
müfәttiş nәzarәtinin aparılmasında
sınaqlar üçün nümunәlәrin seçilmәsindә

keyfiyyәtә tәsir edәn bütün faktorlar hәmçinin sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının
fәaliyyәtinin tәşkilati, texniki vә elmimetodiki aspektlәri

•
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vә sınaq laboratoriyalarının
mәhsulun tam istehsal tsiklinin keyfiyyәtә tәsir edәn qarşılıqlı әlaqәli elementlәri
sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin әsas analizi vә sertifikatlaşdırma sisteminin seçilmәsi
müasir avadanlıqların olması

mәhsulun tam istehsal tsiklinin keyfiyyәtә tәsir edәn qarşılıqlı әlaqәli elementlәri
sertifikatlaşdırma qabağı dövrün, sertifikatlaşdırmanın yerinә yetirilmәsi vә sertifikatlaşdırmadan sonrakı
fәaliyyәtin keyfiyyәtlәri
sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin әsası analiz vә sertifikatlaşdırma sisteminin seçilmәsi, sertifikatlaşdırma üzrә
orqanın vә sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirmә sahәsinin tәyin edilmәsi

•
keyfiyyәtә tәsir edәn bütün faktorlar hәmçinin sertifikatlaşdırma üzrә orqanların vә sınaq laboratoriyalarının
fәaliyyәtinin tәşkilati, texniki vә elmimetodiki aspektlәri
müasir avadanlıqların olması

•
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Sertifikatlaşdırmanın keyfiyyәtinin tәmin edilmәsinin neçә cür meyarı vardır?

Keyfiyyәt üzrә Avropa tәşkilatı (EOQ) tәrәfindәn keyfiyyәt anlayışı aşağıdakı kimi tәyin edilirdi:

İstehsalatın ekoloji göstәricilәrinә tәlәblәr standartlarda nәzәrdә tutulur?

Texniki şәrtlәrin standartları nәyi müәyyәnlәşdirir?

Tiplәrin, әsas parametrlәrin (ölçülәrin) standartları nәyi müәyyәnlәşdirir?

Parametrlәrin (ölçülәrin) standartları nәyi müәyyәnlәşdirir.

mәhsulun tam istehsal tsiklinin keyfiyyәtә tәsir edәn qarşılıqlı әlaqәli elementlәrindәn•
keyfiyyәt ilgәyindәn
sınaqlar üçün nümunәlәrin seçilmәsindәn
müfәttiş nәzarәtinin aparılmasından
sifarişlәrin işlәnmәsindәn

5
1
2•
3
4

Keyfiyyәtkompleks anlayışdır
keyfiyyәt – mәhsulun istehlakçıların tәlәbatına uyğunluq dәrәcәsidir•
Keyfiyyәt – obyektin müәyyәn edilmiş vә nәzәrdә tutulan tәlabatları ödәmә qabiliyyәtinә aid xarakteristikalarının
mәcmuudur
mәhsulun keyfiyyәti – onun tәyinatına uyğun olaraq müәyyәn edilmiş tәlәbatların yerinә yetirilmәsi üçün
mәhsulun yararlılığını tәyin edәn xassәlәrinin mәcmuudur
«keyfiyyәt» anlayışına elә xassәlәr aiddir ki, onlar mәmulatın tәyinatına uyğun olaraq istehlakçıların ona olan
tәlәbatını tәmin edir

ISO 11000 seriyalı standartlarda
ISO 14000 seriyalı standartlarda•
EN 45 000 seriyalı standartlarda
ISO 9000 seriyalı standartlarda
RS – 001 93 standartlarda

mәmulatların әsas istismar (istehlak) xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını
standartlaşdırılan mәhsulun әsas xassәlәrindәn asılı olaraq onların tiplәrini, hәmçinin bu tiplәri xarakterizә edәn
әsas parametrlәri (ölçülәri)
sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanlarda, hәmçinin sınaq laboratoriyalarında tәtbiq edilәn metodlara
vә proseslәrә tәlәblәri
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan (avtomobillәr, traktorlar, dәzgahlar, nasoslar vә s.) istismar
xarakteristikalarını, qәbul qaydalarını, nәzarәt metodlarını, nişanlama, qablaşdırma, daşınma vә saxlanma
qaydalarını, mәmulatın komplektliliyini, onun qarant iş ömrünü, saxlanmasını vә s.

•
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan vә onun optimal keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin edәn norma vә tәlәblәri

mәmulatların әsas istismar (istehlak) xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını•
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan vә onun optimal keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin edәn norma vә tәlәblәri
müәyyәnlәşdirir
standartlaşdırılan mәhsulun әsas xassәlәrindәn asılı olaraq onların tiplәrini, hәmçinin bu tiplәri xarakterizә edәn
әsas parametrlәri (ölçülәri)
sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanlarda, hәmçinin sınaq laboratoriyalarında tәtbiq edilәn metodlara
vә proseslәrә tәlәblәri
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan (avtomobillәr, traktorlar, dәzgahlar, nasoslar vә s.) istismar
xarakteristikalarını, qәbul qaydalarını, nәzarәt metodlarını, nişanlama, qablaşdırma, daşınma vә saxlanma
qaydalarını, mәmulatın komplektliliyini, onun qarant iş ömrünü, saxlanmasını vә s.

mәmulatların әsas istismar (istehlak) xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını
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Texniki tәlәblәrin standartları nәyi müәyyәnlәşdirir?

Kateqoriya standartın nәyini tәyin edir?

Sahә standartı (SST) nәyә aid edilir?

Mәcburi sertifikatlaşdırma dövlәt tәrәfindәn nәzarәtdә olduğu üçün onu nәyә görә aparırlar?

Dövlәt standartlaşdırma sistemi nәyi nәzәrdә tutur?

Standart nәdir?

standartlaşdırılan mәhsulun әsas xassәlәrindәn asılı olaraq onların tiplәrini, hәmçinin bu tiplәri xarakterizә edәn
әsas parametrlәri (ölçülәri)
sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanlarda, hәmçinin sınaq laboratoriyalarında tәtbiq edilәn metodlara
vә proseslәrә tәlәblәri
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan (avtomobillәr, traktorlar, dәzgahlar, nasoslar vә s.) istismar
xarakteristikalarını, qәbul qaydalarını, nәzarәt metodlarını, nişanlama, qablaşdırma, daşınma vә saxlanma
qaydalarını, mәmulatın komplektliliyini, onun qarant iş ömrünü, saxlanmasını vә s.

•
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan vә onun optimal keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin edәn norma vә tәlәblәri
müәyyәnlәşdirir

mәmulatların әsas istismar (istehlak) xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını
standartlaşdırılan mәhsulun әsas xassәlәrindәn asılı olaraq onların tiplәrini, hәmçinin bu tiplәri xarakterizә edәn
әsas parametrlәri (ölçülәri)
sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanlarda, hәmçinin sınaq laboratoriyalarında tәtbiq edilәn metodlara
vә proseslәrә tәlәblәri
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan (avtomobillәr, traktorlar, dәzgahlar, nasoslar vә s.) istismar
xarakteristikalarını, qәbul qaydalarını, nәzarәt metodlarını, nişanlama, qablaşdırma, daşınma vә saxlanma
qaydalarını, mәmulatın komplektliliyini, onun qarant iş ömrünü, saxlanmasını vә s.
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan vә onun optimal keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin edәn norma vә tәlәblәri•

növlәrә bölünmәsi
sәnayenin vә xidmәtin konkret sahәsini
standartları
tәsir dairәsini•
respublikada standartların kateqoriyalarını

tәsir dairәsinә
standartlara
növlәrә bölünmәsinә
sәnayenin vә xidmәtin konkret sahәsinә
respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsinә•

dövlәt standartlarının (AZS) müddәalarının uyğunluğuna
standartlara
sәnayenin vә xidmәtin konkret sahәsinә
tәsir dairәsinә
respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsinә•

növlәrә bölünmәsini
respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsini•
standartları
sәnayenin vә xidmәtin konkret sahәsini
tәsir dairәsini

respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsi
[ysәnayenin vә xidmәtin konkret sahәsi
maraqlı tәrәflәrin әksәriyyәtinin razılığı әsasında hazırlanmış vә müvafiq sәlahiyyәtli tәşkilat vә ya orqan
tәrәfindәn tәsdiq edilәn kütlәvi istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) keyfiyyәtinә vә
tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativ sәnәddir

•
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Sertifikatlaşdırma sistemlәrinin normativtexniki bazasını nә tәşkil edir?

Sertifikatlaşdırma üzrә orqanların akkreditllәşdirmә prosesi hansı rәhbәrlik sәnәdi ilә
müәyyәnlәşdirilmişdir?

Nәyә aid olmayan standartlara, dövlәt standartlaşdırma sistemi növlәr müәyyәn etmir:

Tipli texnoloji proseslәrin standartları nәyi tәyin edir?

Ölçü cihazlarının vә ölçülәrin yoxlanma metodları vә vasitәlәri üçün standartlar nәyi tәyin edir ?

Nişanlama, qablaşdırma, saxlanma vә daşınma qaydalarının standartları nәyi müәyyәn edir?

tәsir dairәsi
növlәrә bölünmә

növlәrә bölünmәsi
standartlar•
sәnayenin vә xidmәtin konkret sahәsi
tәsir dairәsi
respublikada standartların kateqoriyalara vә növlәrә bölünmәsini

AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00493
AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00593
AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00193
AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00393
AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00293•

sәnayenin vә xidmәtin konkret sahәsinә
konkret mәhsula aid olmayan standartlara, o cümlәdәn ümumtexniki vә tәşkilatimetodik standartlara dövlәt
standartlaşdırma sistemi növlәr müәyyәn etmir;

•
mәzmunlarına vә tәyinatlarına görә standartlarda texniki şәrtlәrin standartına;
texniki tәlәblәrin, parametrlәrin vә ölçülәrin standartına dövlәt standartlaşdırma sistemi növlәr müәyyәn etmir
konkret mәhsula aid olan standartlara, dövlәt standartlaşdırma sistemi növlәr müәyyәn etmir;

mәhsulun әsas xarakteristikaları haqqında istehlakçıya informasiya vermәk mәqsәdi ilә onun nişanlanmasına,
qablaşdırılmasına, saxlanmasına vә daşınmasına tәlәblәri
müәyyәn mәhsul növünün hazırlanması üzrә tecnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığını vә bunun
üçün lazımi texniki vasitәlәri

•
mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini
onların әn sәmәrәli yoxlanma metodlarını
verilmiş şәraitdә mәmulatların işlәmә qabiliyyәtini tәmin edәn vә onların istismar xarakteristikalarına zәmanәt
verәn ümumi qaydaları

mәhsulun әsas xarakteristikaları haqqında istehlakçıya informasiya vermәk mәqsәdi ilә onun nişanlanmasına,
qablaşdırılmasına, saxlanmasına vә daşınmasına tәlәblәri
mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini
müәyyәn mәhsul növünün hazırlanması üzrә tecnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığını vә bunun
üçün lazımi texniki vasitәlәri
verilmiş şәraitdә mәmulatların işlәmә qabiliyyәtini tәmin edәn vә onların istismar xarakteristikalarına zәmanәt
verәn ümumi qaydaları
onların әn sәmәrәli yoxlanma metodlarını•

müәyyәn qrup vә ya növ mәhsulların qәbulu zamanı keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә onlara qoyulmuş vahid tәlәblәri
tәmin etmәk mәqsәdi ilә mәhsulun qәbul qaydalarını
müәyyәn mәhsul qrupunun sınağı üçün nümunәlәrin götürülmә qaydalarını, istismar xarakteristikalarının sınaq
metodlarını
mәhsulun әsas xarakteristikaları haqqında istehlakçıya informasiya vermәk mәqsәdi ilә onun nişanlanmasına,
qablaşdırılmasına, saxlanmasına vә daşınmasına tәlәblәri

•
materialların vә xammalın markalarının nomenklaturasını, onların kimyәvi tәrkibini, istismar vә ya istehlak
xassәlәrini vә nәzarәt metodlarını
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Qәbul qaydalarının standartları nәyi müәyyәn edir?

Istismar vә tәmir qaydaları standartları nәyi tәyin edir?

Sınaq metodlarının standartları nәyi müәyyәn edir?

Çeşidlәrin standartları nәyi tәyin edir?

Markaların standartları nәyi tәyin edir?

Konstruksiyaların standartları nәyi müәyyәnlәşdirir?

mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini

müәyyәn qrup vә ya növ mәhsulların qәbulu zamanı keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә onlara qoyulmuş vahid tәlәblәri
tәmin etmәk mәqsәdi ilә mәhsulun qәbul qaydalarını

•
müәyyәn mәhsul qrupunun sınağı üçün nümunәlәrin götürülmә qaydalarını, istismar xarakteristikalarının sınaq
metodlarını
mәhsulun әsas xarakteristikaları haqqında istehlakçıya informasiya vermәk mәqsәdi ilә onun nişanlanmasına,
qablaşdırılmasına, saxlanmasına vә daşınmasına tәlәblәri
materialların vә xammalın markalarının nomenklaturasını, onların kimyәvi tәrkibini, istismar vә ya istehlak
xassәlәrini vә nәzarәt metodlarını
mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini

mәhsulun әsas xarakteristikaları haqqında istehlakçıya informasiya vermәk mәqsәdi ilә onun nişanlanmasına,
qablaşdırılmasına, saxlanmasına vә daşınmasına tәlәblәri
mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini
müәyyәn mәhsul növünün hazırlanması üzrә tecnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığını vә bunun
üçün lazımi texniki vasitәlәri
verilmiş şәraitdә mәmulatların işlәmә qabiliyyәtini tәmin edәn vә onların istismar xarakteristikalarına zәmanәt
verәn ümumi qaydaları

•
onların әn sәmәrәli yoxlanma metodlarını

mәhsulun әsas xarakteristikaları haqqında istehlakçıya informasiya vermәk mәqsәdi ilә onun nişanlanmasına,
qablaşdırılmasına, saxlanmasına vә daşınmasına tәlәblәri
müәyyәn mәhsul qrupunun sınağı üçün nümunәlәrin götürülmә qaydalarını, istismar xarakteristikalarının sınaq
metodlarını

•
müәyyәn qrup vә ya növ mәhsulların qәbulu zamanı keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә onlara qoyulmuş vahid tәlәblәri
tәmin etmәk mәqsәdi ilә mәhsulun qәbul qaydalarını
mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini
materialların vә xammalın markalarının nomenklaturasını, onların kimyәvi tәrkibini, istismar vә ya istehlak
xassәlәrini vә nәzarәt metodlarını

materialların vә xammalın markalarının nomenklaturasını, onların kimyәvi tәrkibini, istismar vә ya istehlak
xassәlәrini vә nәzarәt metodlarını
mәhsulun әsas xarakteristikaları haqqında istehlakçıya informasiya vermәk mәqsәdi ilә onun nişanlanmasına,
qablaşdırılmasına, saxlanmasına vә daşınmasına tәlәblәri
müәyyәn qrup vә ya növ mәhsulların qәbulu zamanı keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә onlara qoyulmuş vahid tәlәblәri
tәmin etmәk mәqsәdi ilә mәhsulun qәbul qaydalarını
müәyyәn mәhsul qrupunun sınağı üçün nümunәlәrin götürülmә qaydalarını, istismar xarakteristikalarının sınaq
metodlarını
mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini•

müәyyәn qrup vә ya növ mәhsulların qәbulu zamanı keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә onlara qoyulmuş vahid tәlәblәri
tәmin etmәk mәqsәdi ilә mәhsulun qәbul qaydalarını
müәyyәn mәhsul qrupunun sınağı üçün nümunәlәrin götürülmә qaydalarını, istismar xarakteristikalarının sınaq
metodlarını
mәhsulun әsas xarakteristikaları haqqında istehlakçıya informasiya vermәk mәqsәdi ilә onun nişanlanmasına,
qablaşdırılmasına, saxlanmasına vә daşınmasına tәlәblәri
materialların vә xammalın markalarının nomenklaturasını, onların kimyәvi tәrkibini, istismar vә ya istehlak
xassәlәrini vә nәzarәt metodlarını

•
mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini
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Müәssisә standartları (MST) nәyi müәyyәnlәşdirir?

Sınaq laboratoriyalarının akkreditllәşdirmә prosesi hansı sәnәd üzrә aparılır?

mәmulatların әsas istismar (istehlak) xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan vә onun optimal keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin edәn norma vә tәlәblәri
müәyyәnlәşdirir
standartlaşdırılan mәhsulun әsas xassәlәrindәn asılı olaraq onların tiplәrini, hәmçinin bu tiplәri xarakterizә edәn
әsas parametrlәri (ölçülәri)
konkret tip ölçülәrinin vә modellәrin işlәnib hazırlanması zamanı müәyyәn qrup mәmulatların unifikasiyasını vә
qarşılıqlı әvәzolunmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә onların әsas parametrlәrini vә konstruktiv hәllini

•
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan (avtomobillәr, traktorlar, dәzgahlar, nasoslar vә s.) istismar
xarakteristikalarını, qәbul qaydalarını, nәzarәt metodlarını, nişanlama, qablaşdırma, daşınma vә saxlanma
qaydalarını, mәmulatın komplektliliyini, onun qarant iş ömrünü, saxlanmasını vә s.

mәmulatların әsas istismar (istehlak) xarakteristikalarına görә onların parametrik vә ya ölçü sıralarını
standartlaşdırılan mәhsulun әsas xassәlәrindәn asılı olaraq onların tiplәrini, hәmçinin bu tiplәri xarakterizә edәn
әsas parametrlәri (ölçülәri)
sertifikatlaşdırma vә akkreditlәşdirmә üzrә orqanlarda, hәmçinin sınaq laboratoriyalarında tәtbiq edilәn metodlara
vә proseslәrә tәlәblәri

•
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan (avtomobillәr, traktorlar, dәzgahlar, nasoslar vә s.) istismar
xarakteristikalarını, qәbul qaydalarını, nәzarәt metodlarını, nişanlama, qablaşdırma, daşınma vә saxlanma
qaydalarını, mәmulatın komplektliliyini, onun qarant iş ömrünü, saxlanmasını vә s.
eyni cinsli mәhsul qrupu üçün ümumi olan vә onun optimal keyfiyyәt sәviyyәsini tәmin edәn norma vә tәlәblәri
müәyyәnlәşdirir

AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00293
AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00393
AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00193
AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00593
AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin RS00493•


