
    3424Yq_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 3424yq Standartlaşdırma və sertifikasiya

1. Sertifikatlaşdırma sisteminin  hansı iştirakçısı potensial təhlükəli sənaye istehsalatı, obyektlər və işlər sahəsində sertifikatlaşdırma üzrə
Şuranı formalaşdırır, onun tərkibini təsdiqləyir və işini təşkil edir?

• sınaq laboratoriyaları
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
√ sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan
• serifikatlaşdırmaya sifarişçilər
• elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi

2.
Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı həmcins məhsul qruplarının sertifikatlaşdırma sistemlərinin,
sertifikatlaşdırma üzrə orqanların və sınaq laboratoriyalarının rasional tərkiblərinin formalaşması üzrə işləri təşkil edir və onların
koordinasiyasını həyata keçirir?

• elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi
• standartlaşdırma üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
• sınaq laboratoriyaları
√ sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan

3.
Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin qabaqcıl iş təcrübəsini nəzərə
almaqla sertifikatlaşdırma üzrə aparılan işlərin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və texniki-iqtisadi təhlili üzrə metodiki tövsiyyələr
işləyib hazırlayır?

• sertifikatlaşdırma üzrə şura
• sınaq laboratoriyaları
• standartlaşdırma üzrə orqan
√ elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi
• akkreditləşdirmə üzrə orqan

4. Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı elmi tədqiqatlar aparır və məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə metodikaların
və praktiki işlərin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər işləyib hazırlayır?

• sınaq laboratoriyaları
√ elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi
• apelyasiya üzrə komissiya
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
• sertifikatlaşdırma üzrə orqan

5. Sertifikatlaşdırmaya sifarişlərin, həmçinin apellyasiyaların qəbulu və baxılması, onlar barədə qərarların hazırlanması hansı orqanın
funksiyasıdır?

• akkreditləşdirmə üzrə orqanın
• sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqanın
• kömürük orqanının
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqanın
• standartlaşdırma üzrə orqanın

6. Elmi – metodik sertifikatlaşdırma mərkəzinin funksiyaları hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?

• setifikatlaşdırma üzrə orqan
• apelyasiya üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
√ sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan
• akkreditləşdirmə üzrə orqan

7. Verilmiş sertifikatların və uyğunluq nişanlarının fəaliyyətinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi hansı orqanın funksiyasına daxildir?

√ sertifikatlaşdırma üzrə orqanın
• sertifikatlaşdırma üzrə şuranın
• apelyasiya üzrə komissiyanın



• ekspert-auditorların
• akkreditləşdirmə üzrə orqanın

8. Uyğunluq sertifikatlarının tərtib olunması və verilməsi, onun AZS Milli sertfikatlaşdırma sisteminin Dövlət reyestrində qeydiyyatını
hansı orqan aparır?

• standartlaşdırma üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• akkreditləşdirmə üzrə orqan
• apellyasiya üzrə komissiya

9. Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı qanunverici aktları əldə rəhbər tutaraq sertifikat və uyğunluq nişanını tətbiq
edir?

√ sertifikatlaşdırmaya sifarişçilər
• sınaq laboratoriyaları
• sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
• apelyasiya üzrə komissiya

10. Qüvvədə olan qanunvericiliyə, sertifikatlaşdırma sisteminin tələblərinə və Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin qaydalarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu hansı orqan təyin edir?

• standartlaşdırma üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə orqan
√ sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan
• akkreditləşdirmə üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura

11. Məcburi sertifikatlaşdırma əsas nəyə görə aparılır?

• məhsulun rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün
• məhsulun istehsalını artırmaq üçün
• sertifikatlaşdırılmış məhsulun dövlət qeydiyyatını aparmaq üçün
• keyfiyyətsiz məhsul istehsalının qarşısının alınması üçün

√ istehlakçıları onların həyatı, sağlamlığı və əmlakı üçün, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi üçün təhlukəli olan malların alınmasından
müdafiə etmək üçün

12. Azərbaycan Respublikasında məcburi sertifikatlaşdırılan məhsulların və xidmətlərin nomenklaturası  üzrə təklifləri hansı orqan
hazırlayır?

• elmi-metodiki sertifikatlaşdırma mərkəzi
• akkreditləşdirmə üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
√ sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan
• istehsalçı müəsisələrin texniki nəzarət şöbəsi

13. Verilmiş sistemdə sertifikatlaşdırılan məhsulların siyahısını hansı orqan təyin edir?

• akkreditləşdirmə üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
√ setifikatlaşdırma üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
• apellyasiya üzrə komissiya

14. Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı potensial təhlükəli istehsalatlar, obyektlər və işlər üçün məhsulun vahid
sertifikatlaşdırma siyasətinin formalaşdırılması üzrə təklifləri işləyib hazırlayır?

• elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi
• apelyasiya üzrə komissiya



• standartlaşdırma üzrə orqan
√ sertifikatlaşdırma üzrə şura
• sertifikatlaşdırma üzrə orqan

15. Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı standartların və digər normativ sənədlərin layihələrinə, sertifikatlaşdırma və
akkreditləşdirmə üzrə işlərin proqramlarının layihələrinə baxır?

√ sertifikatlaşdırma üzrə şura
• sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• apelyasiya üzrə komissiya
• sınaq laboratoriyaları
• sertifikatlaşdırmaya sifarişçilər

16. Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı sistemlərin (qaydaların) işləməsi vəziyyətini təhlil edir, onların
təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlayır və bu təkliflərin realizə olunmasına köməklik göstərir?

• sınaq laboratoriyası
√ sertifikatlaşdırma üzrə şura
• apelyasiya üzrə komissiya
• sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• standartlaşdırma üzrə orqan

17. Sertifikatlaşdırılmış məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin stabilliyinə müfəttiş nəzarətinin təşkili və keçirilməsini hansı orqan həyata
keçirir?

• kömürük orqanı
• apelasiya üzrə komissiya
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• akkreditləşdirmə üzrə orqan
• standartlaşdırma üzrə orqan

18. Sertifikatlaşdırma üzrə şuranın funksiyaları hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?

• akkreditləşdirmə üzrə orqan
• kömürük orqanı
• dövlət inzibati idarəetmə orqanı
• standartlaşdırma üzrə orqan
√ sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan

19. Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı sertifikatlaşdırma məqsədilə konkret məhsulların sınağını və ya konkret növ
sınaqları həyata keçirir və sınaqların protokollarını verir?

• apelyasiya üzrə komissiya
• sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• akkreditləşdirmə üzrə orqan
√ sınaq laboratoriyaları
• sertifikatlaşdırma üzrə şura

20.
Sertifikatlaşdırma sisteminin strukturundakı hansı iştirakçı məhsulu müşayət edən texniki sənədlərdə onun sertifikatlaşdırılması və
uyğunluğun yoxlanması üçün normativ sənədlər haqqında məlumatları göstərir, bu informasiyanın istehlakçıya çatdırılmasını təmin
edir?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
• apelyasiya üzrə komissiya
• elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi
√ sertifikatlaşdırmaya sifarişçilər

21. Xarici sertifikatların və digər uyğunluq şəhadətnamələrinin tanınmasının mümkünlüyü barədə materialların hazırlanması hansı orqanın
funksiyasına aiddir?

• apelyasiya üzrə komissiya



• akkreditləşdirmə üzrə orqan
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• standartlaşdırma üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura

22. Məhsul üçün korrektəedici tədbirlərin işlənib hazırlanmasında iştirak etmək, sertifikatlaşdırılmış tələblərin pozulması haqqında
informasiya üzrə operativ tədbirlərin görülməsi hansı orqanın funksiyasına aiddir?

• sertifikatlaşdırma üzrə şura
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• akkreditləşdirmə üzrə orqan
• standartlaşdırma üzrə orqan
• elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi

23. Uyğunluq sertifikatının tərtib olunması və verilməsi, onun AZS Milli Sertifikatlaşdırma sisteminin Dövlət Reyestrində qeydiyyatı hansı
orqanın funksiyasına aiddir?

• standartlaşdırma üzrə orqan
• apelyasiya üzrə komissiya
• elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi
• akkreditləşdirmə üzrə orqan
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan

24. Aşağıda göstərilənlərdən hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daxil deyildir?

• elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi
• sertifikatlaşdırma üzrə Mərkəzi orqan
√ standartlaşdırma üzrə texniki komitə
• apellyasiya üzrə komissiya
• sertifikatlaşdırma üzrə Şura

25. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın neçə variantda strukturu mümkündür?

• 2
• 6
• 5
√ 8
• 4

26. Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyalarına qoyulan tələblərə aid deyildir?

• qərəzsizlik
√ subyektivlik
• texniki səriştəlilik
• müstəqillik
• toxunulmazlıq

27. Hansı standart müəssisə standartlarına aid ümumi müddəaları müəyyən edir?

√ AZS 1.4 - 96
• AZS  1.0 - 96
• AZS  1.2 - 96
• AZS  1.3 - 96
• AZS 1.5 - 96

28. Standartlar neçə kateqoriyaya bölünür?

•  4
• 5
• 8



•  7
√ 6

29. Azərbaycan Respublikasında neçə növ standart işlənib hazırlanır?

• 2
• 6
• 5
√ 4
• 3

30. Dövlət standartlarının əsas obyektləri (standartlaşdırma obyektləri) neçə şərti qrupa bölünür?

√ 9
• 10
• 3
• 5
• 7

31. Təşkilati-metodik və ümumtexniki standartlar təsdiq edilərkən onların  qüvvədə qalması üçün bir qayda olaraq hansı müddət
müəyyənləşdirilir?

• 3 il
√ qeyri-məhdud müddət
• 8 il
• 5 il
• 4 il

32. Məhsul (xidmət) üçün standartlar həmcins məhsul (xidmət) qrupuna və ya konkret məhsula (xidmətə) tələbləri təyin edir. Bu normativ
sənədlərin neçə növmüxtəlifliyi vardır?

√ 2
• 6
• 5
• 4
• 3

33. Obyektə və obyektlər qrupuna müəyyən qaydalar üzrə yaradılan kodun verilməsi necə adlanır?

• kataloqlaşdirma
• işarələnmə
√ kodlaşdırma
• nişanlama
• identifikatlaşdirma

34. əmtəə mallarının ştrixli kodlaşdırılması  ideyası neçənci illərdən tətbiq olunmağa
başladı?

• keçən əsrin 30 – 40 – cı illərindən
√ keçən əsrin 60 – 70 - ci illərindən
• keçən əsrin 80 – 95 – ci illərindən
• keçən əsrin 20 – 40 – cı illərindən
• keçən əsrin 30 – 60 – ci illərindən

35. EAN – 8 kodundan nə zaman istifadə olunur?

• əmtəə mallarının xarici ölçüləri böyük olduqda
• əmtəə mallarının xarici ölçüləri kiçik olmadıqda
• əmtəə mallarının xarici ölçüləri normal ölçüdə olduqda
√ əmtəə mallarının xarici ölçüləri kiçik olduqda



• əmtəə mallarının xarici ölçüləri çox böyük olduqda

36. Hazırda kodlaşdırma üsullarından neçəsi standartlaşdırılmışdır və iqtisadiyyatda geniş tətbiq olunur?

• 20
• 25
• 5
• 15
√ 10

37. İerarxiya metodunda obyektlərin bölgüsü hansı prinsip üzrə aparılır?

• ümumiyə doğru
• xüsusiyə doğru
√ ümumidən xüsusiyə doğru
• ümumiyə və xüsusiyə doğru
• xüsusidən ümumiyə doğru

38. Hazırda dünyanın neçə ölkəsi  EAN – İnternational  Beynəlxalq  təşkilatının üzvüdür?

• 121
• 50
• 73
• 81
√ 97

39. Nəzarət rəqəmi kodun hansı hissəsində yerləşir?

√ sonunda
• əvvəlində və ortasında
• əvvəlində
• əvvəlində və sonunda
• ortasinda

40.  EAN – İnternational  Beynəlxalq təşkilatında Azərbaycan Respublikası hansı ştrix kodu ilə tanınır?

•  477
• 475
• 474
• 478
√ 476

41. Hazırda informasiyanın kodlaşdırılmasının neçə üsulu mövcuddur?

√ 50 – yə yaxın
• 70 – dən çox
• 40 – dan çox
• 30 – dan çox
• 20 – yə yaxın

42. EAN – İnternational  Beynəlxalq təşkilatı ayrı-ayrı ölkələrdən neçə təşkilatı özündə birləşdirir?

• 70
√ 95
• 23
• 85
• 110

43. Faset metodunda obyektlərin yarımçoxluğu hansı prinsip üzrə formalaşır?



√ xüsusidən ümumiyə doğru
• xüsusiyə və ümumiyə doğru
• xususiyə doğru
• ümumiyə doğru
• ümumidən xüsusiyə doğru

44. Aşağıdakılardan hansılar kodlaşdırmanın təsnifat metodlarıdır?

• faset və ierarxiya
• faset, ardıcıl və paralel
√ ardicil və paralel
• faset, ierarxiya və paralel
• ierarxiya və ardıcıl

45. Ardıcıl metoddan əsasən hansı halda istifadə olunur?

• paralel metodun tətbiqi zamanı
√ ierarxiya təsnifat metodunun tətbiqi zamanı
• faset və ierarxiya təsnifat metodlarının tətbiqi zamanı
• kodlaşdırma metodunun tətbiqi zamanı
• faset təsnifat metodunun tətbiqi zamanı

46. İerarxiya təsnifatlaşdırılmasının əsas üstünlükləri nədən ibarətdir

• məntiqiliyindən
• məntiqiliyindən və ardıcıllığından
• ardicilliğindan
• informasiyanin əl ilə emalı üçün yararlılığından
√ məntiqiliyindən, ardıcıllığından və informasiyanın əl ilə emalı üçün yararlılığından

47. Faset təsnifatlaşdırılmasının əsas üstünlüyü nədədir?

• strukturun qeyri - normal çevikliyində
• strukturun genişliyində
• strukturun qeyri – çevikliyində
√ strukturun çevikliyində
• strukturun az çevikliyində

48. Kodlaşdırma metodu hansı metodla sıx əlaqəlidir?

• çoxluqlarin bütöv çoxluqlara bölünməsi
• çoxluqların tam çoxluqlara bölünməsi
• çoxluqların qeyri – normal çoxluqlara bölünməsi
√ çoxluqların yarımçoxluqlara bölünməsi
• çoxluqların normal çoxluqlara bölünməsi

49. Avropa kodlaşdırılması sistemi neçənci ildə yaradıldı?

•  1985
• 1964
√ 1977
• 1953
• 1996

50. Təsnifatlaşdırma obyektlər üzərində yerinə yetirilən elə bir əməliyyatın əsasını təşkil edir ki, o unifikasiya və standartlaşdırma üzrə
aparılan işlərin ilk mərhələsidir. Bu əməliyyat hansıdır?

• tipləşdirilmə
•  aqreqatlaşdırılma
• sertifikatlaşdırma



√ sistemləşdirilmə
• simplifikatlaşdırılma

51. Aşağıda texniki – iqtisadi və sosial informasiya obyektlərinin təsnifatlaşdırılmasının əsas  metodları göstərilmişdir. Düzgün variantı
seçin.

• qruplaşdirma
√ ierarxiya və faset
• ierarxiya
•  faset
• tabeçilik

52. İerarxiya və faset metodları hansı informasiya obyektlərinin  təsnifatlaşdırılmasının əsas metodları hesab olunur?

• iqtisadi
• sosial – iqtisadi
√ texniki – iqtisadi və sosial
• sosial
• texniki

53. Konkret məsələlərin həlli üçün təsnifatlaşdırılmalı obyektlərin çoxluğu təyin edilir; obyektlər çoxluğunun qruplaşmalara bölünməsi
üçün zəruri olan əsas əlamətlər və bu əlamətlərin düzülmə qaydası seçilir.  Bu ardıcıllıq üzrə qurulan təsnifatlaşdırma necə adlanır?

•  faset
•  ardicil
√ ierarxiya
• ierarxiya və faset
• paralel

54. Ştrixli kodların hansı simvolları məlumdur?

• xətti
• ikiölçülü
• xətti və çoxölçülü
• xətti və birölçülü
√ xətti və ikiölçülü

55. İerarxiya təsnifatlaşdırılması zamanı riayət edilməsi lazım olan ən vacib qaydalar hansılardır?

• təsnifatlaşdirma elə aparılır ki, əmələ gələn qruplaşmaların cəmi bölünən çoxluğu təşkil etsin
√ çoxluğun siniflərə bölünməsi hər səviyyədə bir bölgü üzrə aparılır, hər
• çoxluğun bölünməsi növbəti aralıq bölünmə səviyyəsini buraxmadan həyata keçirilir
• çoxluğun siniflərə bölünməsi hər səviyyədə ancaq bir bölgü üzrə aparılır
• bölgü nəticəsində hər səviyyədə alınan qruplaşmalar təkrarlanmır

56. İerarxiya təsnifatlaşdırılmasının mənfi cəhəti nədədir?

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

57. Təsnifatlaşdırmanın faset metodu aşağıda göstərilən xüsusiyyətlərdən biri ilə
xarakterizə olunur. Düzgün variantı qeyd edin

• obyektlər çoxluğu tam çoxluqlara bölünür
√ obyektlər çoxluğu verilmiş əlamətlərə malik olan konkret məsələlərin həlli
• obyektlər çoxluğu bütöv çoxluqlara bölünür
• obyektlər çoxluğu qrup çoxluqlarına bölünür



• obyektlər çoxluğu natamam çoxluqlara bölünür

58. Təsnifatlaşdırmanın faset metodunda müəyyən əlamətlərə malik olan konkret yarımçoxluğu obyektlər çoxluğundan  ayırmaq üçün nə
etmək lazımdır?

• obyekti hərtərəfli xarakterizə edən əsas əlamətləri seçmək lazımdır
• obyekti hərtərəfli xarakterizə edən əsas əlamətlərə kod vermək lazımdır
• obyektin identifikatlaşdırılmasını təmin edən əsas əlaməti seçmək lazımdır
• obyekti hərtərəfli xarakterizə edən əsas əlamətləri həmcinslik
√ obyekti hərtərəfli xarakterizə edən və onun identifikatlaşdırılmasını

59. Faset təsnifatlaşdırılmasını yaradan zaman aşağıdakı əsas qaydalardan  hansılarına riayət etmək lazımdır?

• əlamətlər müxtəlif fasetlərdə kəsişir
• zəruri fasetlər seçilmir və onların dəqiq ardıcıllığı müəyyənləşdirilmir
• əlamətlər müxtəlif fasetlərdə kəsişmir, yəni hər bir əlamət digərindən özünün adına, qiymətinə və kod işarəsinə görə fərqlənir

√
əlamətlər müxtəlif fasetlərdə kəsişmir, yəni hər bir əlamət digərindən özünün adına, qiymətinə və kod işarəsinə görə fərqlənir, obyektlər
çoxluğunu xarakterizə edən fasetlərin ümumi sayından qoyulmuş məsələlərin həlli üçün zəruri fasetlər və onların dəqiq ardıcıllığı
müəyyənləşdirilir

• obyektlər çoxluğunu xarakterizə edən fasetlərin ümumi sayından qoyulmuş məsələlərin həlli üçün zəruri fasetlər seçilir və onların dəqiq
ardıcıllığı müəyyənləşdirilir

60. Avropa kodlaşdırılması sistemində mövcud olan kodlardan neçəsi daha geniş yayılmışdır?

• 5
√ 2
• 1
• 4
• 3

61. EAN kodlaşdırma sistemi harada tətbiq olunur?

• Asiyada və onun sərhədlərindən kənarda
• Avstraliyada
• Afrika və onun sərhədlərindən kənarda
• Amerika və onun sərhədlərindən kənarda
√ Avropada və onun sərhədlərindən kənarda

62. Hazırda əmtəə mallarının neçə faizi kodlaşdırılır?

• 75% - dən çoxu
• 55% - dən çoxu
• 95% - dən çoxu
√ 85% - dən çoxu
• 65% - dən çoxu

63. əmtəə mallarının ştrixli kodlaşdırılması ideyasının yaranması neçənci illərə təsadüf edir?

• keçən əsrin 10 – cu illərinə
• keçən əsrin 40 – cı illərinə
• keçən əsrin 20 – ci illərinə
√ keçən əsrin 30 -  cu illərinə
• keçən əsrin 50 – ci illərinə

64. Kodlaşdırmanın təsnifat metodları neçə tipə bölünür?

• 5
• 1
• 4
• 3
√ 2



65. Obyektlərin faset təsnifatlaşdırılması zamanı istifadə olunan metod necə adlanır?

• ierarxiya
√ paralel
• kodlaşdirma
• ardicil və paralel
• ardicil

66. 13 dərəcəli kodda nələr əhatə olunur?

• əmtəə məhsulunun özünün kodu, nəzarət rəqəmi
• istehsalçı müəssisənin kodu, nəzarət rəqəmi və ölkənin kodu
• əmtəə məhsulunun özünün kodu, istehsalçı müəsisənin kodu və ölkənin kodu
•  istehsalçı müəssisənin kodu, ölkənin kodu
√ ölkənin kodu, istehsalçı müəssisənin kodu, əmtəə məhsulunun

67.  EAN Azərbaycan Assosasiyası  neçənci ildən  EAN – İnternational  Beynəlxalq  təşkilatına üzv qəbul edilmişdir?

√  1999
• 2009
•  1993
•  2005
• 1991

68. Ştrixli kodun strukturunu nələr təşkil edir?

√ bir – birinin ardınca gələn tutqun və açıq müxtəlif enli zolaqlar
• bir – birinin ardınca gələn açıq və tutqun eyni ölçülü ensiz zolaqlar
• bir – birinin ardınca gələn açıq müxtəlif enli zolaqlar
• bir – birinin ardınca gələn tutqun müxtəlif ensiz zolaqlar
• bir – birinin ardınca gələn tutqun və açıq ensiz zolaqlar

69. Avropa kodlaşdırılması sistemində ən geniş yayılmış hesab olunan kodlar neçə dərəcəli kodlardır

• 12 və 7
√ 13 və 8
• 14 və 9
• 16 və 8
• 11 və 6

70. Aşağıda sadalanan proseslərdən biri ştrixli kodu təşkil edən zolaqların ölçülərinə aid edilir. Bu hansı prosesdir?

• təsnifatlaşdırma
• akkreditləşdirmə
• identifikatlaşdırma
• sertifikatlaşdırma
√  standartlaşdırılma

71. İerarxiya təsnifatlaşdırılmasının az çevikliyini sübut edən hansı faktordur?

• əlamətlərə görə bölgü aparılır
• əlamətlər birgə tətbiq olunur
• əlamətlərin birgə tətbiq olunması nəzərdə tutulur
√ əlamətlər əvvəlcədən qəbul olunur və bu əlamətlərə görə bölgü
• əlamətlər əvvəlcədən qəbul olunur



72.

Obyektləri lazımi əlamətlərinə görə sistemləşdirməyə və fasetlərin hər hansı
birləşməsi üzrə informasiya axtarışını həyata keçirməyə imkan verməsi, yarımçoxluqların formalaşmasına yaxşı şərait yaratması,
informasiyanın əl ilə emalı üçün bir qədər uyğunsuz olması və s. əlamətlər faset təsnifatlaşdırmasının hansı xüsusiyyətini xarakterizə
edir?

• müasirliyini
• normal çevikliyini
• az çevikliyini
√ çevikliyini
• qeyri – normal çevikliyini

73. Kodun əlifbası nədir?

• müəyyən qaydada tərtib edilmiş hərfli – rəqəmli sistemdir
√ müəyyən qaydada tərtib olunmuş işarələr sistemidir
• müəyyən qaydada tərtib olunmuş simvollar sistemidir
• müəyyən qaydada tərtib olunmuş hərflər sistemidir
• müəyyən qaydada tərtib olunmuş rəqəmlər sistemidir

74. Əhali, müəssisə və təşkilatlar, əhaliyə xidmət, fəaliyyət növləri və s. haqqında olan informasiyanı hansı informasiya növünə aid etmək
olar?

• iki ölçülü
• azsaylı
• bir ölçülü
√ çoxsaylı
• çox ölçülü

75. Ən nazik ştrix hansı rəqəmə bərabər qəbul olunur?

• 4
√ 1
• 3
• 2
• 5

76. Standartın növlərinə aid olmayanı göstərin.

• əsasverici standartlar
• proseslər üçün standartlar
• nəzarət metodları üçün standartlar
• məhsul, xidmət üçün standartlar
√ kompleks  standartlar

77. Sistemləşdirmənin ən geniş yayılmış növü  sinifləşdirmədir. Burada əşya, hadisə və anlayışlar onların ümumi əlamətlərindən asılı olaraq
necə yerləşdirilir?

• əlifba sirasi üzrə
• informasiyanin vacibliyi üzrə
• informasiyanın yaranma tarixinə görə ardıcıl
• materialların nəşr edildiyi ilə görə ardıcıl
√ siniflər, yarimsiniflər və dərəcələr üzrə

78. Növ müxtəlifliyi sayının azalması məmulatların konstruksiyalarının əsas və ikinci dərəcəli ölçülərinin dəyişməsi ilə həyata keçirilir. Bu,
standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

• simplifikatlaşdırma
• aqreqatlaşdırma
•  tipləşdirmə
√ unifikasiya
• sistemləşdirmə



79. Universal onluq təsnifçisi UOT 621 sinifləşdirmədə nəyi göstərir?

• biologiya sahəsində olan ədəbiyyatı
√ ümumi maşınqayırma və elektronika sahəsində olan ədəbiyyatı
•  ekologiya sahəsində olan ədəbiyyatı
• tibb sahəsində olan ədəbiyyatı
• kənd təsərrüfatı sahəsində olan ədəbiyyatı

80. Standartlaşdırmanın bu üsulunda ümumi konstruktiv və ya texnoloji xarakteristikalara malik olan bir sıra məmulatlar, tərkib hissələri,
proseslər üçün konstruktiv və texnoloji həllər işlənib hazırlanır və təyin edilir. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

√ tipləşdirmə
• simplifikatlaşdırma
• sistemləşdirmə
• unifikasiya
• aqreqatlaşdırma

81. Sahə standartlarının işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı qaydalarını müəyyən edən standart hansıdır?

• AZS  1.0 - 96
• AZS  1.2 - 96
√ AZS  1.6 - 96
• AZS 1.4 - 96
• AZS  1.3 - 96

82. Sahə standartı nədir?

• milli standartlar
• dövlətlərarası standartlar
• müəssisələrdə tətbiq olunan standartlar
√ Azərbaycan Respublikasının nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş
• bütün sahələri əhatə edən  standartlar

83. Verilmiş sertifikatlaşdırma sisteminin təşkilati-metodik sənədlərinin işlənib hazırlanması hansı orqanın funksiyasına aiddir?

• akkreditləşdirmə üzrə orqan
• sınaq laboratoriyası
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi
• apelyasiya üzrə komissiya

84. Aşağıda göstərilənlərdən hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daxil deyildir?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar
√ texniki şura
• sınaq laboratoriyaları
• sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə Mərkəzi orqan

85. Oxşar məhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı istifadə edilən normativ sənədlər fondunun formalaşdırılması və aktuallaşdırılması hansı
orqanın funksiyasına aiddir?

√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• akkreditləşdirmə üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
• apelyasiya üzrə orqan
• standartlaşdırma üzrə orqan

86. İSO-nun Plan Komitəsi aşağıdakı işlərdən birini icra etmir:



√ ISО-nun səlаhiyyətinə dахil оlаn məsələlər üzrə оnun infоrmаsiyа mərкəzinin nоrmаl işinin təmin еdir
• ISО-nun tехniкi fəаliyyətinin təşкili, кооrdinаsiyаsı və plаnlаşdırılmаsı məsələləri üzrə Şurаyа təкliflər hаzırlаyır
• tехniкi işlər üzrə Dirекtivlərin dəyişdirilməsi üçün təкliflər hаzırlаyır
• Şurаnın tаpşırığı ilə tехniкi коmitələrin аdlаrını təsdiq еdir və оnlаrın fəаliyyət sаhəsini müəyyənləşdirir
• tехniкi коmitələrin yаrаdılmаsı və mövcud коmitələrin burахılmаsı üzrə təкliflərə bахır

87. BEK-də B qrupuna aid komitə-üzvün fərdi üzvlük haqqı BEK-ə daxil olan üzvlük haqlarının ümumi məbləğinin neçə faizini təşkil edir?

• 0,5 %-ə kimi
• 0,5-1 %
√ 1-6,99 %
•  1%-ə kimi
• 7 %-dən çox

88. İSO-nun Stаndаrtlаşdırmаnın еlmi prinsiplərini öyrənən kоmitə (STАkО) aşağıdakılardan hansı sənədi hаzırlаmışdır?

• «Stаndаrt nümunələrə аid tеrminlər və təyinlər»;
• «Stаndаrt nümunələrin аttеstаsiyаsı. Ümumi və stаtistiк prinsiplər».
• «Stаndаrt nümunələrin şəhаdətnаmələrinin məzmunu»;
• «Bеynəlхаlq stаndаrtlаrdа stаndаrt nümunələrə istinаdlаr»;
√ «Stаndаrtlаşdırmа, sеrtifiкаtlаşdırmа və sınаq lаbоrаtоriyаlаrının аккrеditləşdirilməsi sаhəsində tеrminоlоgiyа üzrə rəhbərliк»

89. Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aiddir?

√ Mərkəzi büro
• Baş Şura
• Məşvərət Şurası
• Mərkəzi komitə
• Apellyasiya Komissiyası

90. Aşağıdakılardan hansı BEK standartlarının işlənib hazırlanmasını həyata keçirir?

√ texniki komitələr
• texniki bürolar
• texniki işçilər
• texniki qruplar
• texniki şöbələr

91. Aşağıdakılardan biri ISО sistеmində yaradılan Infоrmаsiyа üzrə kоmitənin vəzifələrinə aid deyil:

• infоrmаsiyа sistеmlərində bеynəlхаlq stаndаrtlаrın tətbiqinə кöməкliк göstərməк (nоrmаtiv-tехniкi sənədlər üzrə)

√ stаndаrtlаşdırmа bахımındаn istеhlакçılаrın məlumаtlаrlа təmin еdilməsinə yönəldilmiş tövsiyələrin işlənib hаzırlаnmаsı, həmçinin
оnlаrа stаndаrtlаşdırmа məsələlərinin öyrədilməsi

• stаndаrtlаrın və digər nоrmаtiv-tехniкi sənədlərin аvtоmаtlаşdırılmış işlənməsi üçün оnlаrın sinifləşdirilməsi və indекsləşdirilməsi
(işаrələnməsi) üzrə tövsiyələrin işlənib hаzırlаnmаsı;

• ISО-nun üzvü оlаn ölкələrin infоrmаsiyа mərкəzlərinin stаndаrtlаşdırmа sаhəsində işlərinin кооrdinаsiyаsı;

• ISО-nun səlаhiyyətinə dахil оlаn məsələlər üzrə оnun infоrmаsiyа mərкəzinin nоrmаl işinin təmin еdilməsi (hеsаblаmа tехniкаsını
tətbiq еtməкlə);

92. Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aid deyildir?

• Icraiyyə komitəsi
• Şura
• Texniki komitələr
√ Baş Məclis
• Mərkəzi büro

93. BEK-in əsas rəsmi dilləri hansılardır?



• ingilis, rus və alman
• ingilis və fransız
• ingilis və rus
• ingilis,  fransız və alman
√ ingilis, fransız və rus

94. BEK-də  altı ay qaydası nın mahiyyəti necədir?

• standart layihəsinin müzakirəsinə 6 ay müddət verilir
√ standart layihəsinə səsvermə müddəti 6 ay müəyyən edilir
• standart layihəsinin işlənmə müddəti 6 ay müəyyən edilir
• düzgün cavab yoxdur
• standartın işlənməsi üçün texniki tapşırığın hazırlanmasına 6 ay müddət verilir

95. ISO-nun texniki komitələrinin fəaliyyət sahəsini hansı orqan təsdiq edir?

√ Şura
• Beynəlxalq katiblik
• Baş Məclis
• Icraiyyə komitəsi
• Texniki büro

96. ISO-nun əsas işçi dilləri hansılardır?

• ingilis, fransız və çin
√ ingilis və fransız
• ingilis,  fransız və alman
• ingilis, rus və alman
• ingilis və rus

97. Aşağıdakılardan hansı BEK-in ali rəhbəredici orqanıdır?

• Beynəlxalq katiblik
√ Şura
• Şura komitələri
• Məsləhət Komitəsi
• Baş Məclis

98. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir?

√ Informasiya texnologiyaları üzrə komitə
• Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi
• Elmi-texniki informasiya üzrə komitə
• Istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitə
• Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

99. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir?

• Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə
• Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitə
• Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi
√ Standartlaşdırma üzrə komitə
• Standart nümunələr üzrə komitə

100. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir?

• Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi
• Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitə
√ Inzibati komitə
• Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə



• Plan komitəsi

101. Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aiddir?

• Baş Şura
• Apellyasiya Komissiyası
√ Icraiyyə komitəsi
• Mərkəzi komitə
• Məşvərət Şurası

102. Hansı tarix  Beynəlxalq standartlaşdırma günü  adlanır?

• 08 fevral
• 12 dekabr
√ 14 oktyabr
• 25 iyul
• 17 aprel

103. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun rəhbəredici orqanı deyildir?

• Şura
• Beynəlxalq katiblik
• Şura komitələri
• Baş Məclis
√ Məsləhət Komitəsi

104. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun rəhbəredici orqanlarına aiddir?

• Baş Şura
√ Beynəlxalq katiblik
• Apellyasiya Komissiyası
• Baş Komitə
• Məşvərət Şurası

105. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun əsas rəsmi şəxsləri siyahısına aid deyildir?

• Prezident
√ Komitə sədri
• Baş katib
• Xəzinədar
• Vitse-prezident

106. ISO-nun Baş Məclisi kimlərdən təşkil olunur?

• Bütün aktiv üzvlərdən
√ Bütün komitə-üzvlərin nümayəndələrindən
• 11 komitə-üzvlərin nümayəndələrindən
• Bütün müxbir üzvlərin nümayəndələrindən
• 18 komitə-üzvlərin nümayəndələrindən

107. Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tərkibinə daxild deyildir?

•  Prezident
• Xəzinədar
• Vitse-prezident
√ Baş katib
• 18 komitə-üzvün nümayəndəsi

108. ISO-nun Icraiyyə komitəsinə kim rəhbərlik edir?



• Baş katibin müavini
• Prezident
• Baş katib
• Baş icraçı
√ Vitse-prezident

109. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir?

• Birləşmiş proqram komitəsi
• Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi
√ Plan komitəsi
• Informasiya texnikası üzrə əlaqələndirici komitə
• Maliyyə komitəsi

110. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir?

• Informasiya texnikası üzrə əlaqələndirici komitə
• Birləşmiş proqram komitəsi
• Inzibati komitə
√ Elmi-texniki informasiya üzrə komitə
• Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi

111. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir?

• Birləşmiş proqram komitəsi
• Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi
• Daxili audit üzrə komitə
• Informasiya texnikası üzrə əlaqələndirici komitə
√ Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitə

112. İSO üzvlərinin neçə faizdən çoxunun leyhinə səs verməsi zamanı beynəlxalq standartların layihəsi bəyənilmiş hesab edilir?

√ 75
• 60
• 80
• 70
• 65

113. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun əsas rəsmi şəxsləri siyahısına aid deyildir?

√ Sədr
• Baş katib
• Vitse-prezident
• Prezident
• Xəzinədar

114. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir?

• Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi
• Standartlaşdırma üzrə komitə
√ Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə
• Informasiya texnikası üzrə əlaqələndirici komitə
• Maliyyə komitəsi

115. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir?

√ Istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitə
• Maliyyə komitəsi
• Informasiya texnikası üzrə əlaqələndirici komitə
• Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi



• Birləşmiş proqram komitəsi

116. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir?

• Maliyyə komitəsi
• Birləşmiş proqram komitəsi
• Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə komitə
• Informasiya texnikası üzrə əlaqələndirici komitə
√ Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi

117. Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tərkibinə daxild deyildir?

• 18 komitə-üzvün nümayəndəsi
• Xəzinədar
√ Baş ekspert
• Vitse-prezident
• Prezident

118. İSO-nun prezidenti neçə il müddətinə seçilir?

• 4
• 2
√ 3
• 1
• 5

119. ISO-nun Icraiyyə komitəsinə neçə komitə-üzv daxildir?

• 7
• 18
√ 12
• 11
• 3

120. Aşağıdakılardan hansı BEK-in əsas rəsmi şəxsləri siyahısına aid deyildir?

√ Baş müşavir
• Xəzinədar
• Prezident
• Vitse-prezident
• Baş katib

121. BEK-in komitə-üzvləri təşkilatda maliyyə fəaliyyətinə  görə neçə qrupa bölünür?

• 6
• 2
• 4
• 5
√ 3

122. Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aid deyildir?

√ Apellyasiya Komissiyası
• Mərkəzi büro
• Texniki komitələr
• Icraiyyə komitəsi
• Şura

123. Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilat olan İSO  1946-cı ildə hansı şəhərdə yaradılmışdır?



• Tokio
• Praqa
• Roma
√ London
• Paris

124. Hər ölkədən standartlaşdırma üzrə neçə təşkilat ISO-nun üzvü ola bilər?

• üç
• ən azı iki
• ISO açıq təşkilatdır, istənilən sayda
• dörd
√ bir

125. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun rəhbəredici orqanlarına aiddir?

• Məşvərət Şurası
√ Baş Məclis
• Baş Şura
• Mərkəzi Komitə
• Apellyasiya Komissiyası

126. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun rəhbəredici orqanlarına aiddir?

• Baş Şura
• Məşvərət Şurası
• Apellyasiya Komissiyası
• Mərkəzi Komitə
√ Şura

127. Beynəlxalq standart İSO-nun hansı struktur bölməsi tərəfindən nəşr olunur?

• Icraiyyə komitəsi
• Beynəlxalq katiblik
√ Mərkəzi katiblik
• Texniki komitə
• Texniki büro

128. İSO-nun Standart nümunələr üzrə Komitəsinin adının qısa yazılışı aşağıdakılardan hansıdır?

• KASKO
• KOPOLKO
• PLAKO
√ REMKO
• DEVKO

129. İSO-nun İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım Komitəsinin adının qısa yazılışı aşağıdakılardan hansıdır?

√ DEVKO
• KOPOLKO
• PLAKO
• KASKO
• REMKO

130. İSO-nun Standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitəsinin adının qısa yazılışı aşağıdakılardan hansıdır?

√ KASKO
• REMKO
• KOPOLKO
• DEVKO



• PLAKO

131. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun əsas rəsmi şəxsləri siyahısına aid deyildir?

• Prezident
• Vitse-prezident
√ Baş ekpert
• Baş katib
• Xəzinədar

132. Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tərkibinə daxil deyildir?

• Xəzinədar
• 18 komitə-üzvün nümayəndəsi
• Prezident
• Vitse-prezident
√ Baş müşavir

133. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir?

• Elmi-texniki informasiya üzrə komitə
• Plan komitəsi
√ Birləşmiş proqram komitəsi
• Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitə
• Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

134. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir?

√ Daxili və xarici audit üzrə komitə
• Standart nümunələr üzrə komitə
• Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi
• Elmi-texniki informasiya üzrə komitə
• Istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitə

135. ISO-nun texniki komitələri nə zaman yarımkomitələrə bölünür?

• texniki komitələrin müşahidəçi üzvlərinin sayı çox olduqda
• texniki komitələrin həll etdiyi məsələlər məhdud olduqda
• texniki komitələrin aktiv üzvlərinin sayı çox olduqda
• texniki komitələrdə aktiv və müşahidəçi üzvlər olduqda
√ texniki komitələrin həll etdiyi məsələlər geniş olduqda

136. BEK neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1951
• 1946
√ 1906
• 1901
• 1957

137. Hər ölkədən neçə milli komitə BEK-in üzvü ola bilər?

√ Bir
•  Üç
• Ən azı iki
• Dörd
• BEK açıq təşkilatdır, istənilən sayda

138. Aşağıdakılardan hansı BEK-in əsas rəsmi şəxsləri siyahısına aid deyildir?



• Vitse-prezident
• Xəzinədar
• Prezident
• Baş katib
√ Komitə sədri

139. ISO-nun ali qanunverici orqanı hansıdır?

• Məşvərət Şurası
• Apellyasiya Komissiyası
√ Baş Məclis
• Baş Şura
• Mərkəzi Komitə

140. ISO təşkilatının əsas vəzifəsi nədir?

√ standartlaşdırmanın inkişafına kömək etməkdir
• sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirməkdir
• iqtisadiyyatı inkişaf etdirməkdir
• normativ sənədlərin sayını artırmaqdır
• standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilə əlaqələndirməkdir

141. Aşağıdakılardan hansı ISO-ya üzvlüyün formasıdır?

• assosiasiya edən üzv
• rəhbəredən üzv
• əlaqələndirici üzv
√ komitə-üzv
• komissiya-üzv

142. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun əsas rəsmi şəxsləri siyahısına aid deyildir?

√ Baş müşavir
• Prezident
• Baş katib
• Vitse-prezident
• Xəzinədar

143. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir?

• Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi
√ Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi
• Plan komitəsi
• Elmi-texniki informasiya üzrə komitə
• Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

144. ISO-nun Baş Məclisi hansı müddətdən bir çağırılır?

• ilə bir dəfə
• beş ildən bir
• dörd ildən bir]
√ üç ildən bir
• iki ildən bir

145. ISO-nun Şurası hansı müddət üçün seçilir?

• 4 il
• 2 il
• 5 il
√ 3 il



• 1 il

146. ISO Şurasının iclası hansı müddətdən bir keçirilir?

√ ildə bir dəfədən gec olmayaraq
• iki ildə bir dəfədən gec olmayaraq
• iki ildən bir
• hər yarımildə
• üç ildən bir

147. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir?

• Maliyyə komitəsi
• Informasiya texnologiyaları üzrə komitə
√ Standart nümunələr üzrə komitə
• Xarici audit üzrə komitə
• Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi

148. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir?

• Istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitə
• Elmi-texniki informasiya üzrə komitə
• Plan komitəsi
• Standart nümunələr üzrə komitə
√ Maliyyə komitəsi

149. Aşağıdakılardan hansı ISO-nun texniki fəaliyyətini həyata keçirir?

• texniki işçilər
• texniki bürolar
• texniki qruplar
• texniki şöbələr
√ texniki komitələr

150. ISO-nun texniki komitələrinin işində iştirak edən komitə-üzvlər üçün neçə status müəyyənləşdirilmişdir?

• 4
• 5
• 6
• 3
√ 2

151. ISO standartlarının layihəsinin qəbul edilməsi üçün komitə-üzvlərin ən az neçə faizi onun leyhinə səs verməlidir?

• 80
• 60
• 70
√ 75
• 65

152. BEK-in əsas vəzifəsi nədir?

• Sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirməkdir
√ Elektrotexnika sahəsində milli standartların unifikasiyasına və koordinasiyasına kömək etməkdir
• [Elektronikanın inkişafına kömək etməkdir
• Elektrotexnika sahəsində normativ sənədlərin sayını artırmaqdır
• Standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilə əlaqələndirməkdir

153. Aşağıdakılardan hansı BEK-ə üzvlüyün formasıdır?



• komissiya-üzv
• rəhbəredən üzv
• əlaqələndirici üzv
• icraedən üzv
√ komitə-üzv

154. Aşağıdakılardan hansı BEK-ə üzvlüyün formasıdır?

• aktiv üzv
• müxbir üzv
√ assosiasiya edilən üzv
• komissiya-üzv
• rəhbəredən üzv

155. Aşağıdakılardan biri İSO-nun Standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitəsinin milli sеrtifikаtlаşdırmа sistеminin
prаktiki həyаtа kеçirilməsinin təhlilinə xüsusi əhəmiyyət verdiyi üçün 1980-ci ildə nəşr etdirdiyi bukletdir:

• «Stаndаrt nümunələrin аttеstаsiyаsı. Ümumi və stаtistiк prinsiplər».
• «Stаndаrt nümunələrin şəhаdətnаmələrinin məzmunu»;
√ «Sеrtifiкаtlаşdırmа. Prinsipləri və prакtiка»
• «Stаndаrt nümunələrə аid tеrminlər və təyinlər»;
• «Bеynəlхаlq stаndаrtlаrdа stаndаrt nümunələrə istinаdlаr»;

156. Aşağıdakılardan biri İSO-nun Istеhlаkçılаrın mаrаqlаrının müdаfiəsi üzrə kоmitənin (kОPОLkО) əsаs vəzifələrinə aid deyil:

√ ISО-nun səlаhiyyətinə dахil оlаn məsələlər üzrə оnun infоrmаsiyа mərкəzinin nоrmаl işinin təmin еdilməsi

• stаndаrtlаşdırmа üzrə işlərdə istеhlакçının iştirакı, istеhlак mаllаrınа stаndаrtlаrın tətbiqi, istеhlакçı üçün mаrаqlı оlаn milli və
bеynəlхаlq stаndаrtlаşdırmаnın digər məsələlərinin həllində оnlаrın iştirакеtmə təcrübələrinin ümumiləşdirilməsi

• stаndаrtlаşdırmа bахımındаn istеhlакçılаrın məlumаtlаrlа təmin еdilməsinə yönəldilmiş tövsiyələrin işlənib hаzırlаnmаsı, həmçinin
оnlаrа stаndаrtlаşdırmа məsələlərinin öyrədilməsi

• ISО-nun istеhlакçılаrın mаrаğınа tохunаn müхtəlif оrqаnlаrı ilə əlаqələrin dаim sахlаnılmаsı

• istеhlакçılаrа məhsulun stаndаrtlаşdırılmаsındаn mакsimum səmərə аlmаlаrını və həmçinin оnlаrın milli və bеynəlхаlq
stаndаrtlаşdırmаdа iştirакını təmin еdən tədbirlərin hаzırlаnmаsı

157. Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aiddir?

• Mərkəzi komitə
• Apellyasiya Komissiyası
• Məşvərət Şurası
• Baş məclis
√ Şura

158. BEK-in prezidenti hansı müddət üçün seçilir?

• 4 il
√ 3 il
• 2 il
• 1 il
• 5 il

159. Aşağıdakılardan hansı BEK Şurası Icraiyyə komitəsinin tərkibinə daxild deyildir?

•  Xəzinədar
• Baş katib
• Prezident
• Vitse-prezident
√ Baş icraçı

160. BEK standartlarının layihəsinin qəbul edilməsi üçün milli komitələrin ən az neçə faizi onun leyhinə səs verməlidir?

• 60



√ 80
• 65
• 70
• 75

161. İSO-nun İstehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitəsinin adının qısa yazılışı aşağıdakılardan hansıdır?

√ KOPOLKO
• KASKO
• REMKO
• PLAKO
• DEVKO

162. Aşağıdakılardan biri İSO-nun Standart nümunələr üzrə Komitəsinin hazırladığı rəhbəredici sənədlərə aid deyil:

• «Stаndаrt nümunələrin аttеstаsiyаsı. Ümumi və stаtistiк prinsiplər».
• «Stаndаrt nümunələrə аid tеrminlər və təyinlər»;
• «Bеynəlхаlq stаndаrtlаrdа stаndаrt nümunələrə istinаdlаr»;
√ «Sеrtifiкаtlаşdırmа. Prinsipləri və prакtiка»
• «Stаndаrt nümunələrin şəhаdətnаmələrinin məzmunu»;

163. Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aiddir?

• Baş Şura
√ Texniki komitələr
• Məşvərət Şurası
• Apellyasiya Komissiyası
• Mərkəzi komitə

164. ISO təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1957
√ 1946
• 1906
• 1901
• 1951

165.  Aşağıdakılardan hansı ISO-ya üzvlüyün formasıdır?

• əlaqələndirici üzv
• komissiya-üzv
√ müxbir üzv
• assosiasiya edən üzv
• rəhbəredən üzv

166. Əsas dövlət standartlaşdırma obyekti olmayanı göstərin.

• ölçü vahidləri və ölçü vahid etalоnları
• ölçmə vasitələrinin, maşınların dövlət sınağı
• ümumteхniki və təşkilati metоdik qaydalar və nоrmalar
• elmi-teхniki terminlər və işarələr
√ düzgün cavab yoxdur

167. Standartlaşdırmanın bu üsulunun məqsədi məmulatların tiplərinin və ya digər növ müxtəlifiliyinin sayını hazırki vaxtda onlara olan
tələbatı ödəmək üçün lazım olan miqdara qədər azaltmaqdır. Bu hansı üsuldur?

√ simplifikatlaşdırma
• aqreqatlaşdırma
•  tipləşdirmə
• unifikasiya



• sistemləşdirmə

168.

Standartlaşdırmanın bu üsulu məmulatların istismarı zamanı onların qarşılıqlı əvəz olunması üçün eyni funksional təyinatlı
məmulatların tiplərinin, növlərinin, ölçülərinin sayının rasional ixtisarı ilə xarakterizə olunur. Bu standartlaşdırmanın hansı üsuluna
aiddir?

• aqreqatlaşdırma
• simplifikatlaşdırma
• sistemləşdirmə
√ unifikasiya
• tipləşdirmə

169. Standartlaşdırmanın üsulu olan simplifikatlaşdırmaya tərif İSO-nun hansı komitəsi tərəfindən verilmişdir?

√ STAKO
• KASKO
• İNFKO
• REMKO
• DEVKO

170. Standartlaşdırmanın bu üsulunda aparılan iş məmulatların, onların tərkib hissələrinin və detallarının müvafiq sıralarının təyin edilməsi
ilə nəticələnir. Bu, standartlaşdırmanın hansı üsuludur?

√ tipləşdirmə
• aqreqatlaşdırma
• simplifikatlaşdırma
• sistemləşdirmə
• unifikasiya

171. Aşağıdakılardan biri standartlaşdırma obyekti deyil:

• ümumteхniki və təşkilati metоdik qaydalar və nоrmalar
• elmi-teхniki terminlər və işarələr
• ölçmə vasitələrinin, maşınların dövlət sınağı
• ölçü vahidləri və ölçü vahid etalоnları
√ düzgün cavab yoxdur

172. QOST nədir?

• milli standart
• regional standart
• Rusiya standartı
√ dövlətlərarasi standart
• beynəlxalq standart

173. Aşağıdakı bəndlərdən hansı dövlət standartlarının məcburi tələblərinə aid deyil?

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyati, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi
√ məhsulların kompleks standartlaşdırılması
•  məhsulların (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası tələblərı
• ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin edən metroloji norma, qayda, tələb və müddəalar
• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına uyğunluğu

174. Ümumi texniki şərtlərin standartları adətən neçə bölmədən ibarət olur?

• 6
• 9
• 10
√ 8
• 4



175. Aşağıdakılardan hansı sahə standartlarının obyektlərinə aiddir?

√ sahədə tətbiq olunan eyni texnoloji proseslər
• ölçmə vasitələrinin, maşinların dövlət sınağı
•  ümumtexniki və təşkilati-metodik qaydalar və normalar
• sahələrarası tətbiq olunan  məmulatların dəqiqlik normaları
• elmi-texniki terminlər və işarələr

176. Aşağıdakılardan hansı ümumi texniki şərtlərin standartlarının bölməsinə aid deyildir?

• əsas parametrlər (ölçülər)
• məhsulun qəbul qaydaları
√ məhsulun layihələndirilməsi qaydaları
• təhlükəsizlik tələbləri
• keyfiyyət parametrlərinə, qablaşdırmaya, nişanlamaya ümumi tələblər

177. Hansı əsasverici standarta görə müxtəlif kateqoriyalı standartlar növlərə bölünür?

√ AZS  1.0 - 96
• AZS  1.2 - 96
• AZS  1.6 - 96
• AZS 1.5 - 96
• AZS  1.3 - 96

178. Standartlar nədən asılı olaraq kateqoriyalara bölünür?

√ təsir dairəsindən
• standartın strukturundan
• standartlaşdırma obyektindən
• təsdiq olunma tarixindən
• təsdiq olunma yerindən

179. Standartlaşdırmanın bu üsulunda məmulatların markalarının və tip ölçülərinin rasional kombinə edilməsi imkanları məhduddur. Bu,
hansı usuldur?

• sistemləşdirmə
• tipləşdirmə
• aqreqatlaşdırma
√ simplifikatlaşdırma
• unifikasiya

180. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində ekspertizanın aparılması mərhələsinə daxildir?

• ekspertizanın nəticələrinin yoxlanması
√ hesabatın tərtib edilməsi
• akkreditləşdirməyə sifariş
• akkreditləşdirmə haqqında sorğu
• akkreditləşdirmə üzrə orqanda sifarişin qeydiyyatı

181. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində sifarişin verilməsi mərhələsinə daxil deyildir?

• akkreditləşdirmə üzrə orqanda sifarişin qeydiyyatı
• akkreditləşdirmə üzrə orqanla sifarişçi arasında müqavilənin bağlanması
• akkreditləşdirmə haqqında sorğu
• akkreditləşdirməyə sifariş
√ ekspertlərin təyin edilməsi

182. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda akkreditləşdirmə üzrə komissiyanın vəzifəsi nədir?



• orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
• sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata keçirir
• akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daxil olmuş şikayətlərə baxır
• orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
√ akkreditləşdirmə haqqında ekspertlərin hesabatlarını təsdiq edir

183. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın keyfiyyətin təmin olunması üzrə rəhbəredici sənədinin bölməsi deyildir?

• akkreditləşdirmə üzrə orqanın təşkilati strukturu
• keyfiyyətin təmin edilməsi sahəsində siyasətin istiqaməti
• keyfiyyətin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər və funksional vəzifələr
• akkreditləşdirmənin hər bir mərhələsinə aid olan keyfiyyətin təmin edilməsi prosedurları
√ sertifikatlaşdırma üçün tələb olunan yeni sənədlər

184. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqan üçün qoyulan şərtlərə aid deyildir?

• ştatda olan personalın kənar təşkilatlardan qeyri-asılılığını təmin edən təşkilati struktura malik olmalıdır
• müvafiq işləri yerinə yetirmək üçün ştatda olan personala malik olmalıdır
• laboratoriyanın akkreditləşdirilməsi üzrə rəhbər şəxsə malik olmalıdır
• müstəqil ekspertlərin cəlb olunmasını təmin edən müvafiq sazişlərə malik olmalıdır
√ ekspertlərin ixtisasının artırılması üçün maddi-texniki bazaya malik olmalıdır

185. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda  müşahidəedici şuranın vəzifəsi nədir?

• orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
• orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir
√ orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
• sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata keçirir
• akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daxil olmuş şikayətlərə baxır

186. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində akkreditləşdirmə üzrə qərar mərhələsinə aid deyil?

• akkreditləşdirmə attestatının tərtib olunması
• ekspertizanın nəticələrinin yoxlanması
• akkreditləşdirmə haqqında qərar
• reyestrdə attestatın qeydiyyatı
√ hesabatın tərtib edilməsi

187. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində sifarişin verilməsi mərhələsinə daxildir?

• ekspertlərin təyin edilməsi
• hesabatın tərtib edilməsi
• bilavasitə sınaq laboratoriyasında və ya sertifikatlaşdırma üzrə orqanda ekspertizanın aparılması
√ akkreditləşdirmə haqqında sorğu
• reyestrdə akkreditləşdirmə attestatının qeydiyyatı

188. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma sistemində akkreditləşdirmənin məqsədlərinə aid deyildir?

• görülən işin keyəiyyətini yüksəltmək
√ məhsullar və xidmətlər üçün uyğunluq sertifikatının qüvvədə olma müddətinin uzadılması
• maraqlı tərəflərin sınaq laboratoriyalarına və sertifikatlaşdırma üzrə orqanlara etibarını möhkəmlətmək
• məhsulun və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətini təmin etmək
• milli, Avropa və dünya səviyyələrində sınaqların nəticələrinin və uyğunluq sertifikatlarının tanınması

189. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində akkreditləşdirmə üzrə qərar mərhələsinə aiddir?

√ akkreditləşdirmə attestatının tərtib olunması
• hesabatın tərtib edilməsi
• akkreditləşdirmə haqqında sorğu
• müqavilənin bağlanması



• ekspertlərin təyin edilməsi

190. Akkreditləşdirmə prosesinin müfəttiş nəzarəti mərhələsində akkreditləşdirmə üzrə orqan attestatın təsir müddəti ərzində
akkreditləşdirmə tələşlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Bu nəzarət neçə ildən bir aparılır?

• 5 ildən bir
• 3 ildən bir
• 4 ildən bir
• 2 ildən bir
√ hər il

191. Rusiya akkreditləşdirmə sistemi (ROSA) neçənci ildə yaradıldı?

√ 1995
• 1975
• 1965
• 2005
• 1985

192. Rusiya akkreditləşdirmə sisteminin metodiki əsasını təşkil edən ГОСТ Р 51000 seriyalı standartlar hansı Avropa normalarına
maksimum uyğunlaşdırıldı?

• İSO 8402
• EN 29001
√ EN 45000
• düzgün cavab yoxdur
• İSO 9000

193. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda müşahidəedici şuranın vəzifəsi nədir?

• sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata keçirir
• akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daxil olmuş şikayətlərə baxır
• orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
• orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir
√ orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir

194. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda idarəedici şuranın vəzifəsi nədir?

√ orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir
• sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata keçirir
• orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
• orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
• akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daxil olmuş şikayətlərə baxır

195. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda apellyasiya komissiyasının vəzifəsi nədir?

√ akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daxil olmuş şikayətlərə baxır
• orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
• orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
• sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata keçirir
• orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir

196. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda akkreditləşdirmə üzrə komissiyanın vəzifəsi nədir?

√ akkreditləşdirmə attestatının verilməsindən imtina edilməsi haqqında qərarı qəbul edir
• sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata keçirir
• orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
• orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir
• orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır



197. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində sifarişin verilməsi mərhələsinə daxil deyildir?

• akkreditləşdirmə üzrə orqanda sifarişin qeydiyyatı
• akkreditləşdirməyə sifariş
• akkreditləşdirmə üzrə orqanla sifarişçi arasında müqavilənin bağlanması
√ reyestrdə akkreditləşdirmə attestatının qeydiyyatı
• akkreditləşdirmə haqqında sorğu

198. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda keyfiyyətin təmin olunması sisteminə məsul şəxsin vəzifəsi nədir?

• sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata keçirir
√ orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
• akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daxil olmuş şikayətlərə baxır
• orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
• orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir

199. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda icraçı direktorluğun vəzifəsi nədir?

• orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir
• orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
√ sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata keçirir
• akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daxil olmuş şikayətlərə baxır
• orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir

200. Akkreditləşdirmə üzrə orqanın tipik təşkilati strukturu hansı standartla müəyyənləşdirilir?

√ EN 45003
• EN 29002
• ISO 9000
• ISO 8402
• ISO 10011

201. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın beynəlxalq təcrübəyə müvafiq tipik təşkilati strukturuna aid deyil?

• idarəedici şura
• apelyasiya komissiyası
√ elmi-metodik mərkəz
• müşahidəedici şura
• orqanın icraçı direktorluğu

202. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində sifarişin verilməsi mərhələsinə daxildir?

• akkreditləşdirmə attestatının tərtib olunması
• ekspertizanın nəticələrinin yoxlanması
• ekspertlərin təyin edilməsi
• ekspertizanın nəticələrinin yoxlanması
√ akkreditləşdirmə üzrə orqanla sifarişçi arasında müqavilənin bağlanması

203. Akkreditləşdirmə attestatının təsir müddəti neçə ildən çox olmur?

• 3
• 4
• 1
√ 5
• 2

204. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma sistemində akkreditləşdirmənin məqsədlərinə aid deyildir?

• dünya səviyyəsində sınaqların nəticələrinin və uyğunluq sertifikatlarının tanınması



• sifarişçi, dövlət və digər maraqlı  strukturlar tərəfindən sınaq laboratoriyalarına və sertifikatlaşdırma üzrə orqanlara etibarı
möhkəmləndirmək

√ sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi
• daxili və xarici bazarda məhsulun rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması
• görülən işin keyfiyyətini yüksəltmək

205. Sertifikatlaşdırma sistemində akkreditləşdirmənin məqsədlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakı məsələlərdən hansının həllini nəzərdə
tutmur?

√ düzgün cavab yoxdur
• ölkə daxilində və beynəlxalq səviyyədə akkreditləşdirmə üzrə milli strukturların əməkdaşlığı
• akkreditləşdirmə üzrə orqanlara tələblərin müəyyən edilməsi
• sınaq laboratoriyalarına və sertifikatlaşdırma üzrə orqanlara vahid tələblərin müəyyən edilməsi
• akkreditləşdirmənin ümumi qaydalarının müəyyən edilməsi

206. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın beynəlxalq təcrübəyə müvafiq tipik təşkilati strukturuna aid deyil?

• müşahidəedici şura
• orqanın icraçı direktorluğu
• apelyasiya komissiyası
√ sınaq laboratoriyası
• idarəedici şura

207. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində ekspertizanın aparılması mərhələsinə daxildir?

• sifarişin qeydiyyatı
√ akkreditləşdirmə üzrə orqanda sifariş sənədlərinin təhlili
• müqavilənin bağlanması
• reyestrdə attestatın qeydiyyatı
• ilkin müzakirə

208. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində ekspertizanın aparılması mərhələsinə daxildir?

√ ekspertlərin təyin edilməsi
• reyestrdə akkreditləşdirmə attestatının qeydiyyatı
• ekspertizanın nəticələrinin yoxlanması
• akkreditləşdirmə üzrə orqanla sifarişçi arasında müqavilənin bağlanması
• akkreditləşdirmə attestatının tərtib olunması

209. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın beynəlxalq təcrübəyə müvafiq tipik təşkilati strukturuna aid deyildir?

• idarəedici şura
• keyfiyyətin təmin olunması sisteminə məsul şəxs
• apellyasiya komissiyası
• akkreditləşdirmə üzrə komissiya
√ elmi-metodik mərkəz

210. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda idarəedici şuranın vəzifəsi nədir?

• sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata keçirir
• orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
• orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
• akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daxil olmuş şikayətlərə baxır
√ orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir

211. Akkreditləşdirmə üzrə orqanda akkreditləşdirmə üzrə komissiyanın vəzifəsi nədir?

• orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
• orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
• orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir



• akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daxil olmuş şikayətlərə baxır
√ akkreditləşdirmə attestatının verilməsi haqqında qərarı qəbul edir

212. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə qoyulan şərtlərə aid deyildir?

√ mərkəzi orqan üçün praktiki tövsiyyələr hazırlamalıdır
• müvafiq işləri yerinə yetirmək üçün ştatda olan personala malik olmalıdır
• laboratoriyanın akkreditləşdirilməsi üzrə rəhbər şəxsə malik olmalıdır
• texniki məsləhətçi kimi müstəqil ekspertlərin cəlb olunmasını təmin edən müvafiq sazişlərə malik olmalıdır
• ştatda olan personalın kənar təşkilatlardaş qeyri asılılığını təmin edən təşkilati struktura malik olmalıdır

213. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın keyfiyyətinin təmin olunması üzrə rəhbəredici sənədin bölməsi deyil?

√ sifarişçi üçün praktiki tövsiyyələrin hazırlanma qaydası
• keyfiyyətin təmin edilməsi sahəsində siyasətin istiqaməti
• apelyasiyalara, mübahisəli məsələlərə və iddialara baxılması
• akkreditləşdirmə üzrə orqanın təşkilati strukturu
• keyfiyyətin təmin edilməsinin ümumi prosedurları

214. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində ekspertizanın aparılması mərhələsinə daxil deyildir?

• hesabatın tərtib edilməsi
√ akkreditləşdirmə attestatının tərtib edilməsi
• yerdə ekspertizanın aparılması
• ekspertlərin təyin edilməsi
• ekspert komissiyasının formalaşdırılması

215. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın beynəlxalq təcrübəyə müvafiq tipik təşkilati strukturuna aid deyildir?

• akkreditləşdirmə üzrə komissiya
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• bölmə komitələri
• orqanın icraçı direktorluğu
• apellyasiya komissiyası

216. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesində sertıfikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi mərhələsinə aiddir?

• sınaq protokolunun tərtib olunması
• uyğunluq sertifikatı verməkdən imtina
• uyğunluq sertifikatının tərtib olunması
√ sifarişin baxılması
• yoxlama aktının tərtib olunması

217. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də müfəttiş nəzarəti
mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

• ilkin sənədlər üzrə KS-in təhlili
• sifarişçi təşkilatda KS-in qiymətləndirilməsi üçün müqavilənin tərtib olunması
√ müfəttiş nəzarətinin aktlarının tərtib edilməsi
• KS-in sertifikatlaşdırmaya tövsiyə olunması haqqında son qərarın qəbul edilməsi
• KS-ə müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması

218. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də müfəttiş nəzarəti
mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

• KS-in sertifikatlaşdırmaya tövsiyə olunması haqqında son qərarın qəbul edilməsi
• KS-ə müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması
• ilkin sənədlər üzrə KS-in təhlili
√ sertifikatlaşdırılmış KS-ə hər il müfəttiş nəzarətinin keçirilməsi
• sifarişçi təşkilatda KS-in qiymətləndirilməsi üçün müqavilənin tərtib olunması



219. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılmasının müfəttiş nəzarəti mərhələsində hansı iş görülür?

• yoxlama aktının tərtib olunması
• müfəttiş nəzarəti üçün müqavilə
• sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
√ uyğunluq nişanının ləğvi haqqında qərarın qəbul olunması
• rəyin tərtib olunması

220. Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılmasının qabaqcadan qiymətləndirilməsi mərhələsində hansı iş görülür?

• rəyin tərtib olunması
• ilkin sənədlər üzrə KS-nin təhlili
• sifarişçi təşkilatda keyfiyyət sisteminin qiymətləndirilməsi üçün müqavilənin tərtib olunması
• sonrakı sertifikatlaşdırma üçün qərarın qəbul olunması
√ müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması

221. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də müəssisədə KS-in
yoxlanması və qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

• müfəttiş nəzarətinin aktlarının tərtib edilməsi
√ yoxlama proqramının işlənib hazırlanması
• sifarişçi təşkilatda KS-in qiymətləndirilməsi üçün müqavilənin tərtib olunması
• KS-i sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• ilkin sənədlər üzrə KS-in təhlili

222. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də KS-in  qabaqcadan
qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması
• KS-ə müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması
√ sonrakı sertifikatlaşdırma üçün qərarın qəbul edilməsi
• KS-i sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• sertifikatlaşdırmaya sifıarişin qəbulu haqqında qərarın verilməsi

223. Müəssisədə keyfiyyət sisteminin tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün keçirilən ilkin müşavirənin məqsədi nədir?

• potensial təhlükəli məhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyəsəti üzrə təkliflərin müzakirəsi
• tələblərin, bu tələbləri müəyyən edən normativ sənədlərin seçilməsi
√ yekun müşavirənin keçirilməsi tarixinin dəqiqləşdirilməsi
• sertifikatlaşdırma sahəsində işlərin səmərəliliyini yüksəltmək üçün təkliflərin işlənib hazırlanması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi

224. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də KS-in  qabaqcadan
qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

√ ilkin sənədlər üzrə KS-in təhlili
• KS-i sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• sertifikatlaşdırmaya sifıarişin qəbulu haqqında qərarın verilməsi
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması
• KS-ə müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması

225. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də KS-in  qabaqcadan
qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

• KS-ə müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması
• KS-i sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması
• sertifikatlaşdırmaya sifıarişin qəbulu haqqında qərarın verilməsi
√ rəyin tərtib olunması



226. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də müəssisədə KS-in
yoxlanması və qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

• KS-i sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• ilkin sənədlər üzrə KS-in təhlili
• müfəttiş nəzarətinin aktlarının tərtib edilməsi
• sifarişçi təşkilatda KS-in qiymətləndirilməsi üçün müqavilənin tərtib olunması
√ yoxlamanın nəticələri üzrə yekun müşavirənin keçirilməsi

227. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də müəssisədə KS-in
yoxlanması və qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

√ yoxlama aktının tərtib olunması
• sifarişçi təşkilatda KS-in qiymətləndirilməsi üçün müqavilənin tərtib olunması
• ilkin sənədlər üzrə KS-in təhlili
• müfəttiş nəzarətinin aktlarının tərtib edilməsi
• KS-i sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması

228. Sertifikatlaşdırma obyekti xidmətlər olduqda sertifikatlaşdırma üzrə qərarda nə göstərilir?

√ sertifikatlaşdırma aparmaq üçün normativ sənədlərin nomenklaturası
• sınaq protokolunun forması
• sertifikatlaşdırma prinsipi
• sertifikatın qüvvədə olma müddəti
• sertifikatlaşdırmanı aparmaq sahəsində təşkilatın siyasəti

229. Sertifikatlaşdırmada tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün seçilən  məhsul nümunələri necə olmalıdır?

√ istehlakçılara göndərilən məhsul kimi
• tamamlayıcı sınaqlardan keçən məhsul kimi
• müfəttiş nəzarətinə təqdim edilən məhsul kimi
• düzgün cavab yoxdur
• müfəttiş nəzarətini keçən məhsul kimi

230. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də KS-in  qabaqcadan
qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması
√ sifarişçi təşkilatda KS-in qiymətləndirilməsi üçün müqavilənin tərtib olunması
• KS-ə müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması
• KS-i sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• sertifikatlaşdırmaya sifıarişin qəbulu haqqında qərarın verilməsi

231. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də müəssisədə KS-in
yoxlanması və qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülür?

√ KS-ə müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması
• sifarişçi təşkilatda KS-in qiymətləndirilməsi üçün müqavilənin tərtib olunması
• KS-i sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• müfəttiş nəzarətinin aktlarının tərtib edilməsi
• ilkin sənədlər üzrə KS-in təhlili

232. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın sifarişçini maraqlandıran obyektin tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirmək bacarığı nə ilə müəyyən
edilir?

• struktura daxil olan sınaq laboratoriyalarının sayı
√ akkreditləşdirilmə sahəsi
• attestasiya dövrü
• çalışan heyətin say tərkibi
• uyğunluq sertifikatının olması



233. Sertifikatlaşdırma obyekti xidmətlər olduqda sertifikatlaşdırma üzrə qərarda nə göstərilir?

√ sınaqlar nəzərdə tutularsa, seçim üçün sınaq laboratoriyalarının siyahısı
• sertifikatlaşdırma prinsipi
• sertifikatın qüvvədə olma müddəti
• sertifikatlaşdırmanı aparmaq sahəsində təşkilatın siyasəti
• sınaq protokolunun forması

234. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsinə sertifikatlaşdırma üzrə orqanda hazırlıq zamanı yerinə
yetirilən işlərə aid deyildir?

• işçi sənədlərin hazırlanması
• yoxlanılan təşkilatla yoxlama proqramının razılaşdırılması
• yoxlama proqramının tərtib olunması
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqanın akkreditləşdirilməsi
• yoxlama proqramına uyğun olaraq komissiya üzvləri arasında vəzifələrin bölünməsi

235. Keyfiyyət sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğu haqqında müsbət qərar azəhəmiyyətli uyğunsuzluqların sayı nə qədər
olduqda qəbul edilir?

• heç olmadıqda
• 3-dən çox olmadıqda
• 5-dən çox olmadıqda
• 1-dən çox olmadıqda
√ 10-dan çox olmadıqda

236. Sertifikatlaşdırılan məhsula plandankənar yoxlamalar nə zaman keçirilir?

• dövri müfəttiş nəzarətini keçirmək mümkün olmadıqda
• texniki komitənin rəyinə əsasən
√ məhsulun keyfiyyəti haqqında ciddi şikayətlər daxil olduqda
• sınaq laboratoriyasının akkreditləşmə müddəti başa çatdıqda
• sertifikatlaşdırma üzrə orqan dəyişdirildikdə

237. Keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırilması bir neçə əsas mərhələyə bölünür. Belə mərhələlərdən biri də müəssisədə keyfiyyət
sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə hansı iş görülmür?

• yoxlama aktının tərtib olunması
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqana sifarişin verilməsi
• yoxlama proqramının işlənib hazırlanması
• müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması
• yoxlamanın aparılması

238. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılmasında sertifikatlaşdırmaqabağı mərhələdə görülən işlərə aid deyil?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda ilkin sənədlərin təhlili
• sertifikatlaşdırma üzrə orqana sifarişin verilməsi
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması
√ müfəttiş nəzarəti üçün müqavilənin bağlanması
• sertifikatlaşdırmaya sifarişin qəbul olunması haqqında qərarın verilməsi

239. Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmə mərhələsində sertifikatlaşdırma üzrə orqan necə müəyyənləşdirilir?

• bu, norativ sənədlərdə göstərilir
√ sifarişçi seçir
• məhsulun istehlakçısı seçir
• sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan təyin edir
• apellyasiya üzrə komissiya təyin edir

240. Qeyri-maddi xarakterli xidmətlərin tələblərə uyğunluğu qiymətləndirilərkən hansı metod tətbiq olunur?



• qarışıq
• kompleks
• diferensial
• inteqral
√ sosioloji

241. Sertifikatlaşdırma prosesində uyğunluğu qiymətləndirmək üçün məhsul nümunəsi necə götürülür?

• istehsal olunan məhsulun son partiyasından seçilir
• normativ sənədlərdə göstərilən məhsul nümunələri yoxlanılır
• istehsal olunan məhsulun ilk partiyasından seçilir
• ən yüksək ixtisaslı işçilərin hazırladığı məhsullardan seçilir
√ hazır məhsuldan təsadüfü formada seçilir

242. Məhsulun sertifikatlaşdırılması zamanı sınaq üçün nümunələri hansı təşkilat seçir?

√ akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyası və ya onun tapşırığı ilə digər təşkilat
• istehlakçı müəssisənin laboratoriyası
• ekspert və ya onun tapşırığı ilə istənilən laboratoriya
• elmi-tədqiqat institutlarının laboratoriyası
• istehsalçı müəssisənin laboratoriyası

243. keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin sənədlər
komplektinə hansı daxil deyildir?

√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan haqqında məlumatlar
• keyfiyyət sahəsində sifarişçinin siyasəti
• istehsalatın vəziyyətinin qabaqcadan qiymətləndirilməsi üçün ilkin məlumatlar
• keyfiyyət üzrə Rəhbərlik
• keyfiyyət sistemi sənədlərinin siyahısı

244. Keyfiyyət sistemlərinin setifikatlaşdırılması zamanı uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili nəyə əsasən aparılır?

• istehlakçının rəyinə
• istehsalçının rəyinə
•  lisenziyaya
• normativ sənədlərə
√ yoxlama aktına

245. Aşağıdakılardan hansı müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsi üçün yoxlama proqramının bölməsi deyildir?

• məxviliyə tələblər
• yoxlama obyektləri
√ ]yoxlama üçün müqavilə şərtləri
• aktın göndərilmə ünvanları
• yoxlama üzrə əsas tədbirlər və onların yerinə yetirilmə müddətləri

246. Keyfiyyət sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğu haqqında mənfi qərar azəhəmiyyətli uyğunsuzluqların sayı nə qədər
olduqda qəbul edilir?

√ 10-dan çox olduqda
• 3-dən çox olduqda
• 1-dən çox olduqda
• 2-dən çox olduqda
• 5-dən çox olduqda

247. Müəssisədə keyfiyyət sisteminin tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün keçirilən ilkin müşavirənin məqsədi nədir?

√ yoxlamanın məqsədi, sahəsi və proqramı haqqında qısa məlumatın verilməsi



• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi
• tələblərin, bu tələbləri müəyyən edən normativ sənədlərin seçilməsi
• potensial təhlükəli məhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyəsəti üzrə təkliflərin müzakirəsi
• sertifikatlaşdırma sahəsində işlərin səmərəliliyini yüksəltmək üçün təkliflərin işlənib hazırlanması

248. Sertifikatın fəaliyyəti nə zaman dayandırılır?

• məhsulun konstruksiyası dəyişdirildikdə
• məhsula aid normativ sənədlər dəyişdirildikdə
• məhsulun istehsal texnologiyası dəyişdirildikdə
√ qısa müddət ərzində aradan qaldırıla bilən pozuntular aşkar edildikdə
• məhsul normativ sənədlərin tələblərinə uyğun gəlmədikdə

249. Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin
sənədlər komplektinə hansı daxildir?

• akkreditləşdirmə attestatı
• düzgün cavab yoxdur
• sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
√ keyfiyyət sahəsində sifarişçinin siyasəti
• sertifikatlaşdırma sahəsində təklif olunan xidmətlərin siyahısı

250. Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin
sənədlər komplektinə hansı daxildir?

√ keyfiyyət üzrə Rəhbərlik
• sertifikatlaşdırma sahəsində təklif olunan xidmətlərin siyahısı
• sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
• düzgün cavab yoxdur
• akkreditləşdirmə attestatı

251. Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin
sənədlər komplektinə hansı daxildir?

• sertifikatlaşdırma sahəsində təklif olunan xidmətlərin siyahısı
√ keyfiyyət sistemi sənədlərinin siyahısı
• düzgün cavab yoxdur
• akkreditləşdirmə attestatı
• sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə

252. Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin
sənədlər komplektinə hansı daxil deyildir?

• keyfiyyət üzrə Rəhbərlik
• sifarişçinin və onun keyfiyyət xidmətinin struktur sxemləri
√ akkreditləşdirmə attestatı
• keyfiyyət sistemi sənədlərinin siyahısı
• istehsalatın vəziyyətinin qabaqcadan qiymətləndirilməsi üçün ilkin məlumatlar

253. Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin
sənədlər komplektinə hansı daxil deyildir?

• istehsalatın vəziyyətinin qabaqcadan qiymətləndirilməsi üçün ilkin məlumatlar
• sifarişçinin və onun keyfiyyət xidmətinin struktur sxemləri
√ sertifikatlaşdırma sahəsində təklif olunan xidmətlərin siyahısı
• keyfiyyət sahəsində sifarişçinin siyasəti
• keyfiyyət sistemi sənədlərinin siyahısı

254. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsinə sertifikatlaşdırma üzrə orqanda hazırlıq zamanı yerinə
yetirilən işlərə aiddir?



• sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• rəyin tərtib olunması
√ yoxlama proqramının tərtib olunması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda ilkin sənədlərin təhlili
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması

255. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsinə sertifikatlaşdırma üzrə orqanda hazırlıq zamanı yerinə
yetirilən işlərə aiddir?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda ilkin sənədlərin təhlili
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması
√ yoxlama proqramına uyğun olaraq komissiya üzvləri arasında vəzifələrin bölünməsi
• sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• rəyin tərtib olunması

256. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsinə sertifikatlaşdırma üzrə orqanda hazırlıq zamanı yerinə
yetirilən işlərə aiddir?

• rəyin tərtib olunması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda ilkin sənədlərin təhlili
• sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
√ işçi sənədlərin hazırlanması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması

257. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsinə sertifikatlaşdırma üzrə orqanda hazırlıq zamanı yerinə
yetirilən işlərə aiddir?

• rəyin tərtib olunması
• sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda ilkin sənədlərin təhlili
√ yoxlanılan təşkilatla yoxlama proqramının razılaşdırılması

258. Müəssisədə keyfiyyət sisteminin tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün keçirilən ilkin müşavirənin məqsədi nədir?

• potensial təhlükəli məhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyəsəti üzrə təkliflərin müzakirəsi
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi
• tələblərin, bu tələbləri müəyyən edən normativ sənədlərin seçilməsi
√ komissiya üzvlərinin yoxlanılan təşkilatın nümayəndələrinə təqdim edilməsi
• sertifikatlaşdırma sahəsində işlərin səmərəliliyini yüksəltmək üçün təkliflərin işlənib hazırlanması

259. Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin
sənədlər komplektinə hansı daxildir?

• akkreditləşdirmə attestatı
√ sifarişçinin və onun keyfiyyət xidmətinin struktur sxemləri
• sertifikatlaşdırma sahəsində təklif olunan xidmətlərin siyahısı
• düzgün cavab yoxdur
• sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə

260. Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin
sənədlər komplektinə hansı daxildir?

• sertifikatlaşdırma sahəsində təklif olunan xidmətlərin siyahısı
• düzgün cavab yoxdur
• akkreditləşdirmə attestatı
• sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
√ istehsalatın vəziyyətinin qabaqcadan qiymətləndirilməsi üçün ilkin məlumatlar

261. Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin
sənədlər komplektinə hansı daxil deyildir?



• keyfiyyət üzrə Rəhbərlik
• keyfiyyət sahəsində sifarişçinin siyasəti
• keyfiyyət sistemi sənədlərinin siyahısı
• sifarişçinin və onun keyfiyyət xidmətinin struktur sxemləri
√ sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə

262. Müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsi üçün yoxlama proqramını kim işləyib hazırlayır?

• ekspert komissiyasının üzvləri
• müfəttiş
√ baş ekspert
• sifarişçi
• ekspert-auditor

263. Aşağıdakılardan hansı müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsi üçün yoxlama proqramının bölməsi deyildir?

• yoxlamanın məqsədi
• yoxlama obyektləri
• istinad edilən sənədlərin siyahısı
• komissiyanın tərkibi
√ rəylərin göndəriləcəyi təşkilatlar

264. Müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsi üçün yoxlama proqramını kim təsdiq edir?

• sınaq laboratoriyasının rəhbəri
• sertifikatlaşdırma üzrə şuranın sədri
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqanın rəhbəri
• sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanın rəhbəri
• keyfiyyət sisteminin rəhbəri

265. Müəssisədə keyfiyyət sisteminin tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün keçirilən ilkin müşavirənin məqsədi nədir?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi
• sertifikatlaşdırma sahəsində işlərin səmərəliliyini yüksəltmək üçün təkliflərin işlənib hazırlanması
√ yoxlama zamanı istifadə olunan metodların və prosedurların qısa şərhi
• tələblərin, bu tələbləri müəyyən edən normativ sənədlərin seçilməsi
• potensial təhlükəli məhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyəsəti üzrə təkliflərin müzakirəsi

266. Müəssisədə keyfiyyət sisteminin tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün keçirilən ilkin müşavirənin məqsədi nədir?

• potensial təhlükəli məhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyəsəti üzrə təkliflərin müzakirəsi
√ komissiya üzvləri ilə yoxlanılan təşkilatın əməkdaşları arasında qarşılıqlı hərəkətlərin rəsmi prosedurunun müəyyən edilməsi
• sertifikatlaşdırma sahəsində işlərin səmərəliliyini yüksəltmək üçün təkliflərin işlənib hazırlanması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi
• tələblərin, bu tələbləri müəyyən edən normativ sənədlərin seçilməsi

267. Müəssisədə keyfiyyət sisteminin tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün keçirilən ilkin müşavirənin məqsədi nədir?

• sertifikatlaşdırma sahəsində işlərin səmərəliliyini yüksəltmək üçün təkliflərin işlənib hazırlanması
• potensial təhlükəli məhsullar üçün vahid sertifikatlaşdırma siyəsəti üzrə təkliflərin müzakirəsi
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi
• tələblərin, bu tələbləri müəyyən edən normativ sənədlərin seçilməsi
√ yoxlama proqramının ayrı-ayrı aydın olmayan detallarının müzakirəsi və dəqiqləşdirilməsi

268. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılmasında sertifikatlaşdırmaqabağı mərhələdə görülən işlərə aid deyil?

√ müfəttiş nəzarəti aktlarının tərtib edilməsi
• sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın formalaşdırılması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqana sifarişin verilməsi



• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda sifarişin qeydə alınması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanda ilkin sənədlərin təhlili

269. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin (KS) əsas mərhələlərindən biri deyil?

• müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoxlanması və qiymətləndirilməsi
• keyfiyyət sisteminin qabaqcadan qiymətləndirilməsi
• müfəttiş nəzarəti
• sertifikatlaşdırmaqabağı mərhələ
√ sınaq protokolunun tərtib edilməsi

270. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin (KS) əsas mərhələlərindən biridir?

• imtahan protokolunun tərtib edilməsi
• imtahanın təşkil edilməsi
• nümunələrin sınağı
• sınaq protokolunun tərtib edilməsi
√ keyfiyyət sisteminin qabaqcadan qiymətləndirilməsi

271. Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sistemlərinin qeydiyyatını hansı orqan aparır?

• apellyasiya üzrə komissiya
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
• setifikatlaşdırma üzrə orqan
√ sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
• akkreditləşdirmə üzrə orqan

272. Qabaqlayan standartların yaradılması hansı planlara əsaslanır?

• sənaye tikintisi planlarına
• konstruktiv – texnoloji planlara
• elmi-tədqiqat planlarına
• xalq təsərrüfatının cari inkişaf planlarına
√ xalq təsərrüfatının perspektiv inkişaf planlarına

273. Ilk dəfə bizim ölkədə qabaqlayan standartlaşdırma ideyası neçənci ildə irəli sürülmüşdür?

√ 1929
• 1925
• 1926
• 1928
• 1927

274. Qabaqlayan standartlaşdırma prosesini neçə əsas  mərhələyə bölmək olar?

• 4
• 5
• 6
• 2
√ 3

275. Elmi-texniki tərəqqinin proqnozlaşdırılması üçün patent informasiyası böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu informasiya digər informasiyaları
neçə il qabaqlayır?

√ 3-5 il
• 7-8 il
• 5-7 il
• 2-2,5 il
• 1-1,5 il



276. Standartların  ömrünü  uzatmaq üçün  neçə tədbir həyata keçirilir?

• 6
√ 2
• 3
• 4
• 5

277. Maşınların, avadanlıqların və digər məmulatların yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün layihələndirmənin və istehsalın bütün
mərhələlərində keyfiyyətə qoyulmuş tələblər bir-biri ilə uzlaşmalıdır. Bu, hansı standartlaşdırma metodunun tətbiqi ilə əldə oluna bilər?

• standartların proqressivliyi və optimallığı
• ayrı-ayrı obyektlərin standartlaşdırılması
• qabaqlayan standartlaşdırma
√ kompleks standartlaşdırma
• standartların kompleks sahələrarası məqsədli sistemləri

278. Aşağıdakılardan hansı aparılma şəraitinə və yerinə görə sınaqların növlərindən biri deyil?

• natural
• poliqon
√ texnoloji
• stend
• laborator

279. Sınaqlar qurtardıqdan sonra obyekt istismar (istehlak) üçün tam yararsız hala düşürsə, belə sınaqlar necə adlandırılır?

• tamamlayıcı sınaqlar
• dövri istismar sınaqları
• tezləşdirilmiş sınaqlar
• qısaldılmış sınaqlar
√ dağıdıcı sınaqlar

280. Sertifikatlaşdırma sınaqlarının  məqsədi nədir?

• sınaq metodlarının effektivliyini təsdiq etmək
• məhsulun keyfiyyətinə dövr nəzarət etmək
• nəzarət edilən dövrdə buraxılmış məhsulun keyfiyyət səviyyəsini təyin etmək
• növbəti sınaqlararası dövrdə texnoloji prosesin stabilliyinə nəzarət etmək
√ məhsulun təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin etmək

281. Məhsulun həcmindən asılı olaraq nəzarəti hansı növlərə ayırırlar?

• ötəri və dövrü
• aktiv və passiv
• dağıdıcı və qeyri-dağıdıcı
• vizual və aləti
√ başdan-başa və seçmə

282. Xarici təsir faktoru olduqda obyektin vəziyyətini öyrənmək üçün keçirilən sınaqlar necə adlandırılır?

√ tədqiqat sınaqları
• tamamlayıcı sınaqlar
• ilkin sınaqlar
• qəbul sınaqları
• ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar

283. Məhsulun istismara göndərildiyi zaman onun istifadəyə yararlılığı haqqında qərar qəbul etmək üçün keçirilən sınaqlar necə adlandırılır?

√ təhvil-təslim sınaqları



• qəbul sınaqları
• ilkin sınaqlar
• ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
• tədqiqat sınaqları

284. Istehsal proseslərinin gedişinə təsir xarakterinə görə nəzarət hansı növlərə bölünür?

• vizual və aləti
√ aktiv və passiv
• vizual və aləti
• dağıdıcı və qeyri-dağıdıcı
• dövrü və fasiləsiz

285. Obyektə təsir xarakterinə görə nəzarətin hansı növləri var?

• başdan-başa və seçmə
• aktiv və passiv
• vizual və aləti
√ dağıdıcı və qeyri-dağıdıcı
• dövrü və fasiləsiz

286. Hazır məhsul nümunələrinin keyfiyyətinin stabilliyinə nəzarət üçün keçirilən sınaqlar necə adlandırılır?

• ilkin
• dövri
• təhvil-təslim
• tipli
√ müfəttiş

287. Bu zaman nəzarət ekspertlər, mütəxəssislər tərəfindən aparılır və onun nəticələri balla qiymətləndirilir. Nəzarət vasitələrindən asılı
olaraq aparılan bu nəzarət forması necə adlanır?

• vizual
√ orqanoleptik
• passiv
• aktiv
• aləti

288. Məhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı sınaq laboratoriyası aşağıdakı metodlardan hansının xüsusiyyətlərindən istifadə etmir?

• sınaq
√ sifariş
• nəzarət
• düzgün cavab yoxdur
• ölçmə

289. Müəyyən vaxtdan sonra təkrarən keçirilən nəzarət necə adlandırılır?

• ötəri
• fasiləsiz
√ dövri
• orqanoleptik
• seçmə

290. Detalın, düyümün və ya məmulatın istehsalından sonra keçirilən qəbul nəzarətində nəyə nəzarət edilmir?

• qablaşdırmaya
• saxlanmaya
√ düzgün cavab yoxdur
• komplektləşdirməyə



• nəqletdirməyə

291. Məhsulun istehsalata qoyulmasının məqsədəuyğunluğunu və mümkünlüyünü təyin etmək üçün keçirilən sınaqlar necə adlandırılır?

• tədqiqat sınaqları
• ilkin sınaqlar
• tamamlayıcı sınaqlar
• nəzarət sınaqları
√ qəbul sınaqları

292. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırmada uyğunluğun qiymətləndirilməsinin əsas metodlarından biri deyil?

• düzgün cavab yoxdur
• sınaq
√ sifariş
• ölçmə
• nəzarət

293. Sertifikatlaşdırmada istifadə olunan nəzarət növlərinin sinifləşdirilməsində nəzarət obyektindən asılı olaraq aşağıdakılardan hansına
nəzarət təşkil edilmir?

• məhsula
• xidmətə
• keyfiyyət sisteminə
• personala
√ düzgün cavab yoxdur

294. Dəzgahda, presdə və ya yığımda hər hansı əməliyyatdan sonra aparılan nəzarət necə adlanır?

• aləti nəzarət
• vizual nəzarət
• ötəri nəzarət
√ əməliyyat nəzarəti
• dövrü nəzarət

295. Bu zaman nəzarət obyektinə baxış keçirilir və onun normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğu təyin edilir. Nəzarət
vasitələrindən asılı olaraq aparılan bu nəzarət forması necə adlanır?

√ vizual
• orqanoleptik
• aləti
• fiziki
• kimyəvi

296. Nümunələrin qəbul sınaqlarına təqdim edilməsinin mümkünlüyünü təyin etmək üçün keçirilən sınaqlar necə adlandırılır?

• tamamlayıcı sınaqlar
• ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar
• tədqiqat sınaqları
• qəbul sınaqları
√ ilkin sınaqlar

297. Keyfiyyətə hansı nəzarətdə əldə edilən nəticələr təkcə qeyd olunur, onlarla məmulatın hazırlanması prosesi idarə olunmur?

• aləti
• aktiv
• vizual
• seçmə
√ passiv



298. Məhsula nəzarətin məqsədi nədən ibarətdir?

• məhsulun uyğunluq nişanı ilə nişanlanmasını yoxlamaqdan
• insanların sağlamlığını qorumaqdan
√ məhsulun xarakteristikalarının normativ sənədlərdə verilən tələbələrə uyğunluğunu müəyyən etməkdən
• məhsulun keyfiyyət göstəricilərini yoxlamaqdan
• ətraf mühitin təhlükəsizliyini qorumaqdan

299. Aşağıdakılardan hansı sınaq prosesinin normativ-metodiki əsaslarına aid deyildir?

√ sınaqların təkmilləşdirilməsi üzrə proqram sənədləri kompleksi
• məhsulun işlənib hazırlanması və istehsalata qoyulması sisteminin standartlar kompleksi
• məhsula və onun sınaq metodlarına tələbləri müəyyənləşdirən normativ-texniki və texniki sənədlər
• ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi dövlət sisteminin standartlar kompleksi
• sınaq vasitələrinə tələbləri müəyyənləşdirən normativ-texniki sənədlər və bu vasitələrdən istifadə qaydaları

300. Keçirilmə müddəti reqlamentləşdirilməyən nəzarət necə adlandırılır?

√ ötəri
• orqanoleptik
• fasiləsiz
• dövri
• vizual

301. Keyfiyyətə hansı nəzarətdə əldə edilən nəticələr məmulatın hazırlanması prosesinin fasiləsiz idarə olunması üçündür?

• vizual
• seçmə
•  passiv
√  aktiv
•  aləti

302. Qısaldılmış proqram üzrə aparılan sınaqlar necə adlandırılır?

• dağıdıcı sınaqlar
√ qısaldılmış sınaqlar
• ilkin sınaqlar
• tamamlayıcı sınaqlar
• tezləşdirilmiş sınaqlar

303. Texniki sənədlərdə edilmiş dəyişikliklərin təsirini qiymətləndirmək üçün keçirilən sınaqlar necə adlandırılır?

• qəbul sınaqları
• tədqiqat sınaqları
√ tamamlayıcı sınaqlar
• ilkin sınaqlar
• ixtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqlar

304. Aşağıdakılardan hansı nəzarət prosesinin əsas elementlərindən biri deyil?

• nəzarət icraçısı
√ sifarişçi
• nəzarət metodu
• nəzarət obyekti
• nəzarət üzrə normativ-texniki sənəd

305. Nəzarət prosesini təşkil edərkən hansı standartdan istifadə etmək olar?

• EN 45000
• İSO 8402



√ ГОСТ 14.317-75
• EN 29000
• ГОСТ Р 51000

306. Rusiya akkreditləşdirmə sisteminin metodiki əsasını hansı seriyalı standartlar təşkil edir?

• İSO 9000
• EN 29001
• İSO 8402
√ ГОСТ Р 51000
• EN 45000

307. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində sifarişin verilməsi mərhələsinə daxildir?

• hesabatın tərtib edilməsi
√ akkreditləşdirməyə sifariş
• ekspertlərin təyin edilməsi
• reyestrdə attestatın qeydiyyatı
• ekspertizanın aparılması

308. Qabaqlayan standartlaşdırmada qabaqlama dövrünün optimal qiyməti necə hesablanır?

• ..

√ ....

• .....

• .

• ...

309. Maşınqayırmada standartların orta  uzunömürlülüyü  neçə il təşkil edir?

• 5 il
• 9 il
√ 8 il
• 7 il
• 6 il

310. XX əsrdə tranzistorlar üçün ideyanın praktiki həyata keçirilməsi dövrü neçə il təşkil etdi?

√ 5
• 14
• 15
• 12
• 10

311. Maşınların, avadanlıqların, cihazların və digər məmulatların istehsal və istismar keyfiyyətinə neçə əsas faktor təsir edir?

• 4



• 3
• 7
√ 6
• 5

312. Kompleks standartlaşdırma proqramlarının siyahısı kim tərəfindən müəyyən edilir?

• ölkənin Milli Məclisi
• Nazirlər Kabineti
• yerli icra hakimiyyəti orqanları
√ ölkənin Milli Standartlaşdırma orqanı
• müvafiq nazirliklər, idarələr, şirkətlər

313. Kompleks standartlaşdırma proqramı hansı məhsullar üçün işlənib hazırlanır?

√ xalq  təsərrüfatı əhəmiyyətli ən vacib məhsul növləri üçün, birgə             istifadə olunan müxtəlif məhsullar qrupu üçün
• bir nazirlik sistemində tətbiq edilən ən vacib məmulatlar üçün
• çox vacib işlərin yerinə yetirilməsi üçün layihələndirilmiş işçi  orqanları üçün
• ayrı-ayrı sahələrdə istifadə olunan müxtəlif məhsullar qrupu üçün
• eyni adlı ən vacib məhsullar qrupu üçün

314. Kompleks standartlaşdırma proqramlarını formalaşdıran zaman neçə məsələ həll olunur?

• 2
• 6
• 5
• 4
√ 3

315.
Kompleks və qabaqlayan standartların işlənib hazırlanmasında ən böyük çətinlik materialların, maşın hissələrinin, aqreqatların, satın
alınmış və kooperasiya yolu ilə hazırlanmış məmulatların və sair elementlərin keyfiyyət göstəricilərinin buraxılan son məmulatın
göstəricilərinə təsirini müəyyən etməkdir. Bu məsələni neçə mərhələdə həll edirlər?

• 4
• 5
• 1
√ 2
• 3

316. Kompleks standartlaşdırma nəyə kömək edir?

√ qarşılıqlı uzlaşdırılmış standartların və texniki şərtlərin işlənib hazırlanması üçün şərait yaratmağa və kooperasiya yolu ilə işləyən
müəssisələrin işini koordinasiya etməyə

• koordinasiya yolu ilə işləyən müəssisələrdə kadrların bilik səviyyəsini artırmağa, onların iş qabiliyyətini yüksəltməyə, işi yüksək
səviyyədə təşkil etməyə

• işlənən standartların perspektiv olmalarına
• standartların və texniki şərtlərin yüksək səviyyədə hazırlanmasına və tətbiqinə
• istehsal müəssisələrində aprılan işlərin təşkilinə

317. Qeyri-maddi xarakterli xidmətlərin tələblərə uyğunluğu qiymətləndirilərkən hansı metod tətbiq olunur?

• inteqral
• diferensial
• qarışıq
√ ekspert
• kompleks

318. Personalın sertifikatlaşdırılması zamanı sifarişçi mütəxəssis müəyyən kriterlərə uyğun olmalıdır. Aşağıdakılardan hansı belə kriterlərə
aiddir?

• hüquqi şəxs olmalıdır



√ xüsusi sahədə iş təcrübəsi
• normativ sənədlərlə işləmək bacarığı
• subyektivlik
• attestasiyadan keçmiş olmalıdır

319. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesində sertıfikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi mərhələsinə aiddir?

√ sifariş üzrə qərarın qəbul edilməsi
• uyğunluq sertifikatının tərtib olunması
• uyğunluq sertifikatı verməkdən imtina
• yoxlama aktının tərtib olunması
• sınaq protokolunun tərtib olunması

320. Personalın sertifikatlaşdırılması zamanı sifarişçi mütəxəssis müəyyən kriterlərə uyğun olmalıdır. Aşağıdakılardan hansı belə kriterlərə
aiddir?

• hüquqi şəxs olmalıdır
• subyektivlik
√ fiziki yararlılıq
• normativ sənədlərlə işləmək bacarığı
• attestasiyadan keçmiş olmalıdır

321. Personalın sertifikatlaşdırılması zamanı sifarişçi mütəxəssisdən nə tələb olunur?

• attestasiyadan keçməsi haqqında sənəd
• subyektivlik
• hüquqi şəxs olmasının təsdiqi
• normativ sənədlərlə işləmək bacarığı
√ xüsusi sahədə son illər gördüyü işlər haqqında hesabat

322. Sınaq üçün nümunələri hansı halda sertifikatlaşdırma üzrə orqan seçə bilər?

√ sınaqlar iki və daha çox sınaq laboratoriyasında keçirilərsə
• sınaqlar məcburi sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa
• sınaqlar könüllü sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa
• düzgün cavab yoxdur
• sınaqlar bir sınaq laboratoriyasında keçirilərsə

323. Sertifikatlaşdırma sınaq protokollarının nüsxələri hansı müddətdə saxlanılır?

• sertifikatlaşdırma prosesinin getdiyi müddətdə
• 18 ay
√ sertifikatın təsir müddətindən az olmayan müddətdə
• 6 ay
• 1 il

324. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması mərhələlərinə aid deyildir?

√ sertifikatlaşdırma üçün texniki tapşırığın hazırlanması
• müfəttiş nəzarəti
• müəssisədə KS-in yoxlanması və qiymətləndirilməsi
• KS-in  qabaqcadan  qiymətləndirilməsi
• sertifikatlaşdırmaqabağı  mərhələ

325. Sertifikatlaşdırılan məhsula dövri formada müfəttiş nəzarəti (əgər sertifikatlaşdırma sxemi ilə nəzərdə tutulmuşdursa) hansı müddətdə
keçirilir?

• düzgün cavab yoxdur
• 6 ayda bir dəfə
• 3 ildə bir dəfə



• 3 ayda bir dəfə
√  1 ildə bir dəfə

326.  Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesində sertıfikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi mərhələsinə aiddir?

• uyğunluq sertifikatı verməkdən imtina
• yoxlama aktının tərtib olunması
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi
• uyğunluq sertifikatının tərtib olunması
• sınaq protokolunun tərtib olunması

327. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesində sertıfikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi mərhələsinə aiddir?

• sınaq protokolunun tərtib olunması
• uyğunluq sertifikatı verməkdən imtina
• uyğunluq sertifikatının tərtib olunması
√ sifarişin verilməsi
• yoxlama aktının tərtib olunması

328. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılmasının əsas mərhələlərinə aiddir?

• sertifikatlaşdırma üçün texniki tapşırığın hazırlanması
• nümunələrin seçilməsi və sınağı
√ müəssisədə KS-in yoxlanması və qiymətləndirilməsi
• sınaq protokolunun tərtib edilməsi
• imtahan protokollarının tərtib edilməsi

329. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma proseslərinin sertifikatlaşdırmaya sifariş mərhələsinə aid deyil?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın seçilməsi
√ müfəttiş nəzarəti
• sifariş üzrə qərar
• sifarişın verilməsi
• sifarişin baxılması

330. Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin
sənədlər komplektinə hansı daxil deyildir?

√ sınaq protokolu
• keyfiyyət sistemi sənədlərinin siyahısı
• keyfiyyət sahəsində sifarişçi təşkilatın siyasəti
• keyfiyyət üzrə Rəhbərlik
• sifarişçi təşkilatın struktur sxemləri

331. XX əsrdə elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişafı elmi ideyanın yaranması ilə onun həyata keçirilməsi arasındakı vaxtı kəskin qısaltdı.
Bu zaman radio üçün ideyanın praktiki həyata keçirilməsi dövrü neçə il təşkil etdi?

• 40
√ 35
• 25
• 45
• 30

332. Məmulatların istehsal və istismar keyfiyyətinə aşağıdakılardan hansı təsir etmir?

• məmulatların unifikasiya və aqreqatlaşdırılma səviyyəsi
√ məmulatın sınağının aparılmasının dövriliyi və müddəti
• istehsal texnologiyasının, istehsal vasitələrinin, nəzarətin və sınağın səviyyəsi
• fəhlələrin peşə hazırlığı və onların işinin keyfiyyəti
• qarşılıqlı əvəzolunmanın, məmulatın istehsalının və istismarının təşkilinin səviyyəsi



333. Kompleks standartlaşdırmanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

• məhsulun optimal keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsindən
• məhsulların istehsal və istismar səviyyələrinin qiymətləndirilməsi və onlara müvafiq tələblərin qoyulmasından
• məhsulun layihələndirilməsi və istehsalı zamanı istifadə olunan xammal və materialların texniki xarakteristikalarının təhlilindən

√ məhsulun optimal keyfiyyət səviyyəsini təyin edən qarşılıqlı əlaqəli faktorların sistemləşdirilməsi, optimallaşdırılması və
uzlaşdırılmasından

• standartlar kompleksinin işlənib hazırlanması qaydalarının müəyyənləşdirilməsindən

334. Kompleks standartlaşdırmanın mühüm cəhəti nədir?

• o, qarşılıqlı uzlaşdırılmış standartların işlənməsini asanlaşdırır
• o, yuksək keyfiyətli məhsul istehsal etmək üçün konstruktor bürolarına və müəsssələrə yaxından kömək edir
• o, standartların və texniki şərtlərin vaxtında hazırlanmasına şərait yaradır, lakin müəssisələrin işini bir qədər ləngidir

√ o, qarşılıqlı uzlaşdırılmış standartların və texniki şərtlərin işlənməsi üçün şərait yaradır və kooperasiya yolu ilə işləyən müəssisələrin
işini koordinasiya etməyə imkan verir

• o, kooperasiya yolu ilə işləyən müəssisələrin işini çətinləşdirir

335. Qabaqlayan standartlaşdırma nəyə deyilir?

• o standartlaşdırmaya deyilir ki, burada işlənib hazırlanmış standartlar məmulatın istehsalına mane olmur

• o standartlaşdırmaya deyilir ki, burada işlənib hazırlanmış və müvafiq orqanlar tərəfindən təsdiq olunmuş standartların tələbləri
məhsulun istehsal müddəti ərzində qüvvədə qalır

• o standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartların tələbləri texniki şərtlərin tələblərinə uyğun gəlir

• o standartlaşdırmaya deyilir ki, burada işlənib hazırlanmış dövlət və sahə standartları, həmçinin texniki şərtlərin standartları istehsal
texnologiyasına uyğun gəlir

√ o standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektlərinə praktikada əldə olunmuşdan daha yüksək normalar və tələblər
qoyulur və proqnoza görə bu norma və tələblər gələcəkdə optimal olacaq

336. Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda neçə element vardır?

• 5
√ 8
• 10
• 7
• 4

337. Kompleks standartlaşdırma proqramının strukturunda nələr nəzərdə tutulur?

• istehsalatın hazırlanması və təşkili, tipli texnoloji poseslər,  istehsalatın metroloji təminatı, xammal və materiallar, son məhsul
• texnoloji normalar, istehsalatın texniki vasitələri, avadanlıqların  təmiri, xammal və materiallar, son məhsul
• avadanlığın istismarı və təmiri, istehsalatın hazırlanması və təşkili  metodları, xammal və materiallar, son məhsul

• avadanlığın istismarı və təmiri, texnoloji normalar və onlardan istifadə qaydaları, tipli texnoloji proseslər, komplektləşdirici məmulatlar,
istehsalatın hazırlanması, son məhsul

√ avadanlığın istismarı və təmiri, tipli texnoloji proseslər və texnoloji normalar, istehsalatın hazırlanması və təşkili metodları, istehsalatın
metroloji təminat vasitələri, istehsalat üçün texniki vasitələr, xammal, materiallar,  komplektləşdirici məmulatlar, son məhsul

338. Kompleks standartlaşdırma nəyə deyilir?

√ elə standartlaşdırmaya deyilir ki, burada həm kompleks standartlaşdırma obyektinə, həm də ona təsir edən faktorlara qoyulmuş
qarşılıqılı əlaqəli tələblər sisteminin müəyyən edilməsi və tətbiqi planlı şəkildə həyata keçirilsin

• elə standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektinə qoyulan tələblər sistemi birmənalı surətdə yerinə yetirilsin

• elə standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma obyektinin elementlərinə qoyulan tələblər məqsədyönlü şəkildə həyata
keçirilsin

• elə standartlaşdırmaya deyilir ki, burada standartlaşdırma   obyektinə qoyulan ümumi tələblərə riayət edilsin

• elə standartlaşdırmaya deyilir ki, burada həm kompleks standartlaşdırma obyektinə, həm də onun elementlərinə təsir edən faktorlara
tələblər birmənalı yerinə yetirilsin

339. Qabaqlayan standartlaşdırma obyektlərinə qoyulan tələblərin ierarxiya sxemində aqreqatlar neçənci səviyyəyə aiddir?

√ 1-ci



• 2-ci
• 5-ci
• 4-cü
• 3-cü

340. Qabaqlayan standartların yaradılması nəyə görə vacib sayılır?

√ məmulatların konstruksiyaları daim təkmilləşdirilir, məhsulun  keyfiyyəti cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq yüksəldilir, amma bu
dəyişikliklərə mövcud standartlar mane olur

• standartlarda verilmiş norma, qayda, metod və tələblər müasir  dövrün tələblərinə uyğun olmalıdır
• standartlarda ancaq texniki parametrlər deyil, həm də keyfiyyət  göstəriciləri öz əksini tapmalıdır
• məmulatların konstruksiyaları daim təkmilləşdirilməlidir və mövcud normalara əməl olunmalıdır
• istehsal olunan məhsulun parametrləri cəmiyyətin tələblərinə tam uyğun olmalıdır

341. Qabaqlayan standartlar hansı standartlardır?

• o standartlardır ki, burada elm və texnikanın son nailiyyətlərinə əsaslanan könüllü xarakterli tələblər öz əksini tapmış olsun
• o standartlardır ki, burada öz əksini tapmış bütün göstəricilər müasir dövrün tələblərinə tam uyğundur
• o standartlardır ki, burada çoxlu normalardan və metodlardan  istifadə edilsin və onlar müasir dövrün tələblərinə cavab versin
√ o standartlardır ki, burada mütərəqqi tələblərdən, normalardan və konstruksiyalardan geniş istifadə edilmiş olsun
• o standartlardır ki, burada məcburi tələblərdən istifadə edilir

342. Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərən və sistemin idarə olunmasında iştirak etmək imkanına malik olan
orqan necə adlanır?

• standartlaşdırma sisteminin üzvü
• akkreditləşdirmə sisteminin üzvü
• kömürük sisteminin üzvü
• sertifikatlaşdırma üzrə şuranın üzvü
√ sertifikatlaşdırma sisteminin üzvü

343. Hansı sənədə əsasən texniki reqlamentə məcburi surətdə riayət edilməlidir?

• Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) çərçivəsində imzalanmış “Standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində
razılaşdırılmış siyasətin aparılması haqqında Saziş”ə əsasən

• BMT-nin Avropa İqtisadi  Komissiyasının (AİK) “Standartların və texniki tələblərin beynəlxalq ahəngdarlaşdırılması” tövsiyəsinə
əsasən

• Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilat olan İSO-nun Nizamnaməsi və Prosedur qaydalarına əsasən
√ düzgün cavab yoxdur
• Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyanın (BEK) Nizamnaməsi və Prosedur qaydalarına əsasən

344. Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aid deyil:

• texniki reqlamentlər
• standartlar
• standartlaşdırma üzrə qaydalar
• texniki iqtisadi informasiya təsnifçiləri
√ sınaq protokolları

345. Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aid deyil:

• standartlar
√ müəssisədə keyfiyyət sahəsində siyasət
• texniki iqtisadi informasiya təsnifçiləri
• standartlaşdırma üzrə qaydalar
• texniki reqlamentlər

346. Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aid deyil:

• standartlar
√ sınaq laboratoriyası haqqında əsasnamə



• texniki iqtisadi informasiya təsnifçiləri
• standartlaşdırma üzrə qaydalar
• texniki reqlamentlər

347. Qoyulmuş qaydada normativ-texniki sənədlərin uçotunu və dövlət qeydiyyatını hansı aparır?

• müvafiq nazirliklər
• istehsal müəssisələri
• konstruktor büroları
• konstruktor-texnoloji təşkilatlar
√ Azərdövlədstandart

348. Məmulatın (prоsesin, hadisənin) hər hansı xassəsini xarakterizə edən qiymət:

• texniki şərt
√ parametr
• texniki reqlament
• normativ sənəd
• standart göstəricisi

349. Beynəlxalq standartlaşdırmada iştiraketmə hansı orqan üçün açıq deyil?

• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST),
• BMT-nin Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı (FAО),
• BMT-nin Avrоpa iqtisadi kоmissiyası (BMT AIK)
√ Panamerika standartlar kоmitəsi (KОPANT)
• Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (IEC)

350. Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aid deyil

• standartlar
√ Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədi
• texniki iqtisadi informasiya təsnifçiləri
• standartlaşdırma üzrə qaydalar
• texniki reqlamentlər

351. Standartlaşdırma aşağıda verilənlərdən hansını təmin etmək məqsədi daşımır?

• məhsulların (işlərin, хidmətlərin) teхniki, teхnоlоji və infоrmasiya uyğunluğunu

• məhsulların (işlərin, хidmətlərin) elm, teхnika və teхnоlоgiyanın inkişafına uyğunluğunu və оnların rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsini;

• bütün növ resursların qənaətini
• istehlakçıların məhsulların (işlərin, хidmətlərin) nоmenklaturası və keyfiyyəti haqqında tam və səhih infоrmasiyaya malik оlmalarını
√ məhsulun standartlara və normativ sənədlərə uyğunluğunu təsdiq edir

352. Standartlaşdırma aspektinə aid olmayanı seçin:

• məhsulun qablaşdırılmasınakomplektliliyinə tələblər
• məhsulun nişanlanmasına tələblər
• məhsulun komplektliliyinə tələblər
√ məhsulun təmirə yararlılığına tələblər
• məhsulun təhlükəsiz utilləşdirilməsinə tələblər

353. Standartlaşdırma sahəsi dedikdə nə başa düşülür?

• məhsulun bir obyektdən digərinə daşınmasını xarakterizə edən sənəd
• bərpa metod və vasitələrinə tələblər
√ qarşılıqlı əlaqəli standartlaşdırma obyektlərinin məcmusu
• müəyyən növ fəaliyyətin xarakteristikalarını əks etdirən normativ hüquqi akt
• keyfiyyət səviyyəsinin əsas göstəricisinə tələblər



354. Aşağıdakılardan biri məhsulun xarakteristikalarını və ya оnun istehsal prоseslərini və metоdlarını müəyyənləşdirən sənəddir:

• milli standartlar
• beynəlxalq standartlar
• standartlaşdırma üzrə qaydalar
• standartlaşdırma üzrə tövsiyələr
√ texniki reqlament

355. Verilmiş standartlaşdırma оbyektinin müəyyən xassələrini (və ya xassələr qrupunu) xarakterizə edən standartlaşdırma istiqaməti
aşağıdakılardan hansıdır?

• standartlaşdırma obyekti
√ standartlaşdırma aspekti
• texniki reqlament
• normativ texniki sənəd
• standartlaşdırma sahəsi

356. Qarşılıqlı əlaqəli standartlaşdırma obyektlərinin məcmusu aşağıdakılardan hansıdır?

• standartlaşdırma aspekti
• standartlaşdırma obyekti
√ standartlaşdırma sahəsi
• normativ texniki sənəd
• texniki reqlament

357. Standartlaşdırma üzrə işlərin predmeti оlan və şərti vahidlərin, işarələrin və anlayışların köməyi ilə keyfiyyətcə və kəmiyyətcə
xarakterizə edilə bilən məmulatlar, prоseslər, qaydalar, metоdlar necə adlanır?

• normativ texniki sənəd
• standartlaşdırma sahəsi
√ standartlaşdırma obyekti
• texniki reqlament
• standartlaşdırma aspekti

358. Aşağıda verilənlərdən hansı standartlaşdırma aspektinə aid deyil?

• məhsulun təhlükəsiz utilləşdirilməsinə tələblər
• məhsulun nişanlanmasına tələblər
√ məhsulun üzünömürlülüyünə tələblər
• məhsulun qəbul qaydalarına və vasitələrinə tələblər
• məhsulun komplektliliyinə tələblər

359. Ayrıca müstəqil dövlətin ərazisində müvafiq qaydada işlənib hazırlanan standartlar necə adlanır?

• dövlətlərarası
• regional
• beynəlxalq
• hövzə
√ milli

360. Regional standartlaşdırmada iştiraketmə hansı orqan üçün açıqdır?

• Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya
• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
• BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası
√ Avropa İqtisadi Birliyi

361.  Sertifikatlaşdırma  termini ilk dəfə olaraq hansı təşkilat tərəfindən formalaşdırılmışdır?



• Standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsi
√ İSO Beynəlxalq təşkilatının SERTİKO komitəsi
• Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Şurası
• Panamerika standartlar Komitəsi (KOPANT)
• Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (IEC)

362. Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aid deyil:

• standartlar
√ normativ texniki sənədlərin tərkib hissəsi olmayanlar
• texniki iqtisadi informasiya təsnifçiləri
• standartlaşdırma üzrə qaydalar
• texniki reqlamentlər

363. Standartlaşdırma aşağıda verilənlərdən hansını təmin etmək məqsədi daşımır?

• məhsulların (işlərin, хidmətlərin) teхniki, teхnоlоji və infоrmasiya uyğunluğunu

• məhsulların (işlərin, хidmətlərin) elm, teхnika və teхnоlоgiyanın inkişafına uyğunluğunu və оnların rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsini;

• bütün növ resursların qənaətini
• istehlakçıların məhsulların (işlərin, хidmətlərin) nоmenklaturası və keyfiyyəti haqqında tam və səhih infоrmasiyaya malik оlmalarını
√ istehsal müəssisələrində aparilan işləri təşkil etmək

364. Məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olduğunu göstərən sənəd necə adlanır?

• uyğunluq haqqında akt
√ uyğunluq sertifikatı
• nəzarət kartı
• akkreditləşmə attestatı
• uyğunluq nişanı

365. Eyni konkret standartlar, qaydalar və üsullar tətbiq edilən məhsulların sertifikatlaşdırılması necə adlanır?

√ oxşar məhsulların sertifikatlaşdırılması
• uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
• yeyinti sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması
• yüngül sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması
• keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması

366. Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların, proseslərin və xidmətlərin normativ sənədlərin məcburi tələblərinə
uyğunluğunu təsdiq edən sertifikatlaşdırma necə adlanır?

√ məcburi sertifikatlaşdırma
• uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
• keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
• oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması
• könüllü sertifikatlaşdırma

367. Sertifikatlaşdırma sistemi necə sistemdir?

• məhsulların keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət sistemidir
• təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət sistemidir
• könüllü sertifikatlaşdırma sistemidir
√ uyğunluq sertfikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi üsullara və idarəetmə qaydalarına malik olan sistemdir
• məcburi sertfikatlaşdırma sistemidir

368. Standartlaşdırma üzrə qaydalar neçə halda hazırlana bilər?

• 2



• 4
• 5
√ 3
• 6

369. Standart nədir?

• standartlaşdırma üzrə fəaliyyətdir
• ölçmə vasitəsidir
√ məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir
• eyniyyətdir
• tədbirlər planıdır

370. Azərbaycan Respublikasının  Standartlaşdırma haqqında  qanunu neçənci ildən qüvvəyə minmişdir?

• 1995
√  1996
• 1991
• 1993
• 1994

371. Aşağıdakı ölkələrin hansında Milli standartlaşdırma qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir?

• Ukraynada
√ Böyük Britaniyada
• Yaponiyada
• Belarusiyada
• Rusiyada

372. Sertifikatlaşdırma sözünün mənası nədir?

• məcburiyyət mənasında işlədilir
• latın sözü olub «keyfiyyət» mənasını daşıyır
• uyğunluq mənasında işlədilir
• könüllülük mənasında işlədilir
√ latın sözü olub «düzgün edilmişdir» mənasını daşıyır

373. Dünya ölkələri beynəlxalq standartların tətbiqinin neçə variantını istifadə edir?

• 1
• 2
• 5
• 4
√ 3

374. İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

• beynəlxalq
•  sahə
√ dövlətlərarasi
• milli
• regional

375. Aşağıdakı xidmətlərdən hansı məcburi sertifikatlaşdırma obyektinə aid deyil?

√ yüngül sənaye malları
• turizm və ekskursiya
• ictimai iaşə
• rabitə
• sərnişin nəqliyyatı



376. Aşağıdakılardan hansı AZS Milli sertifikatlaşdırma Sisteminin təşkilati strukturuna aid deyil?

• sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
• oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditləşdirilmiş orqan
√ sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq orqan
• məhsulun istehsalçıları və tədarükçüləri
• akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoroyaları

377. Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən nоrmativ sənəd:

• sertifikat
• texniki reqlament
√ standart
• texniki şərt
• lisenziya

378. İstifadəçi tərəfindən standartda verilmiş tələblərin yerinə yetirilməsi ilə standartın yayılma sahəsinə və təsir dairəsinə uyğun istifadəsi:

√ standartın tətbiqi
• standart istifadəçisi
• standart göstəricisi
• texniki reqlament
• standart kompleksi

379. AZS Milli Sertifikatlaşdırma sisteminin əsas müddəaları hansı sənəddə göstərilmişdir?

√ RS-001-93
• RS-003-93
• RS-004-93
• RS-005-93
• RS-002-93

380. Ölkəmizdə sertifikatlaşdırmanın aparılma qaydalarını əks etdirən sənəd neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 1990
• 1992
√ 1993
• 1994
• 1991

381. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyətə nəzarət üzrə Avropa təşkilatıdır?

• İSO
√ KNAT
• KOPANT
• FAO
• BEK

382. Regional standartlaşdırma nədir?

• standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın bir çox ölkələrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
• standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın ancaq üç ölkəsi üçün açıqdır

√ standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın ancaq bir coğrafi və ya iqtisadi regionunun dövlətlərinin
müvafiq orqanları üçün açıqdır

• standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın sənaye cəhətdən inkişaf etmiş regional dövlətlərinin
müvafiq orqanları üçün açıqdır

• standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə bir neçə iqtisadi regionun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün
açıqdır



383. Standartlaşdırma üzrə qaydaların tərtibi, məzmunu, şərhi və rəsmiləşdirilməsi hansı standart üzrə həyata keçirilir?

• AZS  1.0 - 96
• AZS  1.4 - 96
√ AZS 1.5 - 96
• AZS  1.6 - 96
• AZS  1.3 - 96

384. Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup ərazi dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

• milli
√ regional
• beynəlxalq
•  sahə
• dövlətlərarasi

385. Aşağıda verilənlərdən biri ingilis sözü olub „norma, nümunə, etalon  mənasını daşıyır:

• texniki reqlament
√ standart
• lisenziya
• normativ sənəd
• sertifikat

386. Məhsulun konkret standarta uyğunluğunu göstərən nişan hansıdır?

• nəzarət nişanı
• təhlükəsizlik nişanı
√ uyğunluq nişanı
• keyfiyyət nişanı
• əmtəə nişanı

387. Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparan orqan hansıdır?

• apelyasiya üzrə komissiya
√ sertifikatlaşdırma üzrə orqan
• standartlaşdırma üzrə orqan
• sertifikatlaşdırma üzrə şura
• akkreditləşdirmə üzrə orqan

388. Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar hansı standartlardır?

•  dövlətlərarasi
• sahə
√ beynəlxalq
• milli
• reqional

389. Standartlaşdırma sahəsində tətbiq olunan əsas terminlər hansı təşkilat tərəfindən müəyyən edilmişdir?

• Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Şurası
• Standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsi
• Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (IEC)
√ İSO Beynəlxalq təşkilatının STAKO komitəsi
• Panamerika standartlar Komitəsi (KOPANT)

390. Sertifikatlaşdırma sahəsində bir, yaxud bir neçə növ işləri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxs necə adlanır?

• müfəttiş
• dequstator



√ ekspert-auditor
• texnoloq
• nəzarətçi

391. Sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınması necə adlanır?

• patendləşdirmə
• sertifikatlaşdırma
• kodlaşdırma
• standartlaşdırma
√ akkreditləşdirmə

392. Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sahəsində əsas terminlər hansı sənədlə müəyyənləşdirilir?

√ RS-001-93
• RS-003-93
• RS-004-93
• RS-005-93
• RS-002-93

393. Aşağıdakı ölkələrin hansında milli standartlaşdırma dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keçirilmir?

• Rusiya
√ Böyük Britaniya
• Yaponiya
• Çin
• Azərbaycan

394. Konkret məhsulun sertifikatlaşdırılması haqqında sertifikatlaşdırma orqanına sifariş ilə müraciət etmiş vətəndaşlar necə adlandırılır?

√ sifarişçi
• istehlakçı
• müvəttiş
• ekspert
• istehsalçı

395. Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq
laboratoriyaları necə adlanır?

• sınaq laboratoriyası
• nəzarət laboratoriyası
• tədris laboratoriyası
√ akkreditləşdirilmiş laboratoriya
• mərkəzi laboratoriya

396. Lazımi tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun, prosesin və xidmətin konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olduğuna zəmanətin
üçüncü tərəfin inamlı sübut etməsi hansı sertifikatlaşdırma adlanır?

• könüllü sertifikatlaşdırma
• keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
√ uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
• oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması
• məcburi sertifikatlaşdırma

397. Sistemin Dövlət Reyestrinin aparılma qaydaları hansı sənəddə göstərilmişdir?

• RS-004-93
√ RS-005-93
• RS-002-93
• RS-001-93



• RS-003-93

398. Müəyyən məhsul növlərinin standartlaşdırılması üzrə texniki komitələr yaradılır. Bu texniki komitələrin strukturuna aşağıdakılardan
hansı aid deyildir?

• ayri-ayrı yarımkomitələrin tərkibində yaradılan müvəqqəti  və daimi işçi qrupları
• standartlaşdirma obyektləri üzrə yarımkomitələr
• standartlaşdirma  üzrə texniki  komitənin sədri, sədrin müavini
• məsul katib, katiblik
√ sənaye məhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrə işlərin təşkili

399. Müəssisə və təşkilatlarda yaradılan standartlaşdırma bölmələri hansılardır?

√ hamısı
• laboratoriya
• elmi-tədqiqat şöbəsi
• konstruktor-texnoloji şöbə
• büro,qrup

400. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrоlоgiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi aşağıdakılardan hansını təyin edir?

• beynəlxalq və regional standartlaşdırma üzrə işlərdə iştirak edir
• standartlaşdırma sahəsində dövlət siyasətini formalaşdırır
• dövlət standartlarının məcburi tələblərinə riayət edilməsinə dövlər nəzarətini həyata keçirir
√  hamısı
• beynəlxalq və regional standartların respublika ərazisində tətbiqi qaydalarını təyin edir

401. Standartlaşdırma üzrə işləri təşkil etmək üçün nazirliklərdə(idarələrdə) zəruri hallarda standartlaşdırma bölmələri yaradılır. Bu hansı
standarta əsasən yerinə yetirilir?

• AZS 1.3-96
• AZS 1.2-96
• AZS 1.4-96
• AZS 1.5-96
√ AZS 1.0-96

402. Azərbaycan Respublikası Dövlət Standartlaşdırma Sisteminin əsas müddəalarını müəyyən edən standart hansıdır?

• AZS 1.3-96
√ AZS 1.0-96
• AZS 1.2-96
• AZS 1.4-96
• AZS 1.5-96

403. Standartlaşdırma idarəetmənin hansı səviyyələrində tətbiq edilir?

• dövlət
• idarə
• müəssisə
√ hamısı
• sahə

404. Dövlət Standartlaşdırma Sistemi standartlaşdırmanın aşağıda göstərilmiş texniki iqtisadi prinsiplərindən birinə əsaslanmır:

• standartlaşdırma üzrə aparılan işlərin sistemliliyi
• standartlaşdırmanın effektliliyi.
√ düzgün cavab yoxdur
• standartlaşdırmanın хalq təsərrüfatı хarakterliliyi
• bu sahədəki işlərə planlı rəhbərlik metоdu;



405. Dövlət Standartlaşdırma Sistemi aşağıda göstərilənlərdən birini təyin etmir:

• standartlaşdırma оbyektləri, standartların kateqоriyaları və növləri;
• standartlaşdırma üzrə işlərin planlaşdırılma qaydaları;
• standartlaşdırmanın əsas məqsəd və vəzifələri;
• standartlaşdırma üzrə işlərin təşkili və aparılma metоdikası;
√ düzgün cavab yoxdur

406. Qoyulmuş qaydada normativ-texniki sənədlərin uçotunu və dövlət qeydiyyatını kim aparır?

• konstruktor büroları
• konstruktor – texnoloji təşkilatlar
• müvafiq nazirliklər
√ Azərbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
• istehsal müəssisələri

407.  Dövlət standartlaşdırma sistemi  standartlar kompleksində standartlaşdırma üzrə əsas müddəalar hansı standartla müəyyənləşdirilir?

• AZS  1.2 - 96
• AZS  1.5 - 96
• AZS 1.4 - 96
√ AZS  1.0 - 96
• AZS  1.3 - 96

408. Standartlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyəti hansı səviyyələrdə tanınır?

• şirkət və idarələr səviyyəsində
√ milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə
• elmi-tədqiqat təşkilatları səviyyəsində
• istehsal müəssisələri səviyyəsində
• nazirliklər səviyyəsində

409. Standartlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyəti hansı səviyyələrdə tanınır?

√ milli, regional və ya beynəlxalq səviyyələrdə
• nazirliklər səviyyəsində
• şirkətlər və idarələr səviyyəsində
• elmi-tədqiqat və konstruktor təşkilatları səviyyəsində
• konstruktor-texnoloji təşkilatlar və istehsal müəssisələri səviyyəsində

410. Malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırma qaydalarının istehsalçı (icraçı, satıcı) tərəfindən pozulmasına görə hansı sanksiya tətbiq
edilir?

• sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiymətinin 50%-i miqdarında
cərimə

√ sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiyməti miqdarında cərimə

• sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiymətinin 25%-i miqdarında
cərimə

• sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiymətinin 75%-i miqdarında
cərimə

• sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiymətinin 30%-i miqdarında
cərimə

411. Məhsulların satılmasının, tədarükünün, göndərilməsinin, işlərin yerinə yetirilməsinin, xidmətlərin göstərilməsinin dayandırılması və ya
qadağan edilməsi haqqında sərəncamların pozulmasına görə hansı sanksiya tətbiq olunur?

• minimum əmək haqqı məbləğinin 5 misli miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqı məbləğinin 10 misli miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqı məbləğinin 3 misli miqdarında cərimə
√ minimum əmək haqqı məbləğinin 20 misli miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqı məbləğinin 15 misli miqdarında cərimə



412. Buraxılması və satılması qadağan olunmuş malların satılmasına görə hansı sanksiya tətbiq edilir?

√ satılmış malların qiymətinin 100%-i miqdarında cərimə
• satılmış malların qiymətinin 25%-i miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqının 3 misli miqdarında cərimə
• xəbərdarlıq
• satılmış malların qiymətinin 50%-i miqdarında cərimə

413. Dövlət standartlarının məcburi tələbələrinə riayət olunmasına dövlət nəzarətini düzgün həyata keçirmək üçün hazırki iqtisadi situasiyanı
nəzərə alaraq neçə qrup məsələləri həll etmək lazımdır?

√ 7
• 5
• 6
• 3
• 4

414. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin ərazi orqanı müəssisədə hansı məqsəd
üçün təkrar yoxlama aparır?

• aşkar edilmiş pozuntuların həcmini təyin etmək üçün
√ aşkar edilmiş pozuntuların qoyulmuş müddətdə müəssisə tərəfindən  aradan qaldırılmasını müəyyənləşdirmək üçün
• aşkar edilmiş pozuntuların vacibliyini təyin etmək üçün
• aşkar edilmiş pozuntuların səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün
• aşkar edilmiş pozuntuların davam etməsini dəqiqləşdirmək üçün

415. Standartların tələblərinin pozulmasına görə Sanksiya barədə sərəncama əsasən təsərrüfat subyekti sanksiya məbləğinin neçə  faizini
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin hesabına ödəməlidir?

• 30 %-ni
• 50 %-ni
√ 15 %-ni
• 100%-ni
• 35 %-ni

416. Standartların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarəti aparılan müəssisə və təşkilatlar neçə qrupa bölünür?

• sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiymətinin 25%-i miqdarında
cərimə

• sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiymətinin 75%-i miqdarında
cərimə

√ sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiyməti miqdarında cərimə

• Malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırma qaydalarının istehsalçı (icraçı, satıcı) tərəfindən pozulmasına görə hansı sanksiya tətbiq
edilir?

• sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiymətinin 50%-i miqdarında
cərimə

• sertifikatlaşdırma qaydaları pozulmaqla satılmış malların (görülmüş  işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) qiymətinin 30%-i miqdarında
cərimə

417. Sertifikatlaşdırma qaydalarının sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar və sınaq laboratoriyaları (mərkəzləri) tərəfindən pozulmasına görə hansı
sanksiya tətbiq olunur?

• sertifikatlaşdırma üzrə işlərin qiymətinin 3 misli  miqdarında cərimə
• sertifikatlaşdırma üzrə işlərin qiymətinin 75 %-i miqdarında cərimə
• sertifikatlaşdırma üzrə işlərin qiymətinin 50 %-i miqdarında cərimə
• sertifikatlaşdırma üzrə işlərin qiymətinin 100 %-i miqdarında cərimə
√ sertifikatlaşdırma üzrə işlərin qiymətinin 2 misli  miqdarında cərimə

418. Standartların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətinin inkişafı neçə istiqamətdə gedə bilər?

• 5



• 4
• 2
• 6
√ 3

419.
Dövlət standartlarının tələblərinə riayət edilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanların vəzifəli şəxsləri müvafiq qaydada onlara
həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirməməyə, səlahiyyətlərini aşmağa, dövlət və ya kommersiya sirlərini açmağa, əsassız yoxlama və
müdaxilələrə yol verməyə, habelə standartlaşdırma haqqında qanunvericiliyi pozmağa görə hansı miqdarda cərimə olunurlar?

• minimum əmək haqqı məbləğinin 10 misli miqdarında
• minimum əmək haqqı məbləğinin 25 misli miqdarında
• minimum əmək haqqı məbləğinin 15 misli miqdarında
√ minimum əmək haqqı məbləğinin 30 misli miqdarında
• minimum əmək haqqı məbləğinin 20 misli miqdarında

420. Normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən malların istehsalına, satılmasına görə istehsalçılara (icraçılara, satıcılara) hansı
sanksiya tətbiq edilir?

• minimum əmək haqqının 3 misli miqdarında cərimə
• istehsal olunmuş və satılmış malların qiymətinin 50%-i miqdarında cərimə
√ istehsal olunmuş və satılmış malların qiymətinin 25%-i  miqdarında cərimə
• istehsal olunmuş və satılmış malların qiymətinin 100%-i miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqının 2 misli miqdarında cərimə

421. Standartların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətinin neçə metodu vardır?

• 6
• 2
√ 4
• 3
• 5

422. Azərbaycan Respublikasında dövlət standartlarına nəzarət və ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi üzrə Baş dövlət müfəttişi vəzifəsini
kim icra edir?

√ Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin   sədri
• Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin   müvafiq şöbə müdirləri
• nazirliklərin müvafiq şöbə müdirləri
• Nazirlər Kabinetinin müvafiq şöbə müdiri
• müvafiq nazirlər

423. Standartların tələblərinin pozulmasına görə Sanksiya barədə sərəncama əsasən təsərrüfat subyekti sanksiya məbləğinin neçə faizini yerli
büdcəyə ödəməlidir?

• 100%-ni
• 15 %-ni
• 50 %-ni
√ 35 %-ni
• 30 %-ni

424. Standartların tələblərinin pozulmasına görə cərimə ilə əlaqədar təsərrüfat subyektinin şikayəti daxil olduqdan sonra ona neçə gün
müddətində baxılmalıdır?

• 30 gün
• 45 gün
• 20 gün
• 25 gün
√ 15 gün

425. Aşağıdakılardan hansı standartların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətinin səmərəliliyinin təmin olunması prinsipinə aiddir?



• elmi-texniki və layihə-konstruktor təşkilatlarının kadr potensialı
√ yoxlamaların qeyri-asılılığı (inzibati və bir sıra hallarda texniki)
• istehsal müəssisəsinin lazımi avadanlıqlarla və ölçmə vasitələri ilə təminatı
• yoxlamaların qeyri-müntəzəm aparılması
• təmir müəssisələrinin nəzarət və ölçmə vasitələri ilə təminatı

426. Aşağıdakılardan hansı standartların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətinin inkişafı prinsiplərinə aid deyildir?

√ yoxlanılan subyektlərin dövlət və ya kommersiya xarakterli olması
• nəzarət olunan obyektlərdən inzibati və maliyyə cəhətdən qeyri-asılılıq
• dövlət müfəttişlərinin ciddiliyi və qərəzsizliyi
• öz səlahiyyətləri daxilində dövlət nəzarətini həyata keçirən digər dövlət orqanları ilə fəaliyyətin koordinasiyası
• aşkar edilmiş pozuntulara görə lazımi cəza tədbirinin tətbiq edilməsi

427. Məcburi sertifikatlaşdırılmalı, lakin sertifikatlaşdırılmamış məhsulların satılmasına görə istehsalçılara (icraçılara, satıcılara) hansı
sanksiya tətbiq edilir?

√ satılmış məhsulun qiymətinin 25%-i miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqının 10 misli miqdarında cərimə
• satılmış məhsulun qiymətinin 75%-i miqdarında cərimə
• satılmış məhsulun qiymətinin 50%-i miqdarında cərimə
• satılmış məhsulun qiymətinin 100%-i miqdarında cərimə

428. Standartların tələblərinin pozulması nəticəsində insanların həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəli məhsulun satılmasına
görə hansı sanksiya tətbiq edilir?

• minimum əmək haqqının 20 misli miqdarında cərimə
√ satılmış malların qiymətinin 100%-i miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqının 10 misli miqdarında cərimə
• satılmış malların qiymətinin 50%-i miqdarında cərimə
• satılmış malların qiymətinin 25%-i miqdarında cərimə

429. Standartların tələblərinin pozulmasına görə Sanksiya barədə sərəncama əsasən təsərrüfat subyekti sanksiya məbləğinin neçə faizini
dövlət büdcəsinə ödəyir?

• 100% - ni
• 15% - ni
√ 50% - ni
• 35% - ni
• 30% - ni

430. Dövlət standartlarının məcburi tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət aşağıda göstərilənlərdən hansı tərəfindən aparılmalıdır?

• sertifikatlaşdırma üzrə orqanaların mütəxəssisləri
√ dövlət müfəttişləri
• sınaq laboratoriyaları
• standartı işləyib hazırlayan təşkilatın mütəxəssisləri
• müvafiq nazirliklərin şöbələri

431. Standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinin pozulmasına görə təsərrüfat subyektlərinin rəhbərləri üçün hansı sanksiya tətbiq
edilir?

• xəbərdarlıq və ya vəzifə maaşının 2 misli  miqdarında cərimə
• xəbərdarlıq və ya vəzifə maaşının 4 misli  miqdarında cərimə
• xəbərdarlıq və ya vəzifə maaşı miqdarında cərimə
√ xəbərdarlıq və ya vəzifə maaşının 3 misli  miqdarında cərimə
• xəbərdarlıq və ya vəzifə maaşının 5 misli  miqdarında cərimə

432. Lazımi xəbərdarlıq nişanı olmayan, həmçinin təhlükəsiz istifadə qaydaları və şəraiti barədə məlumat vərəqəsi olmadan satılan təhlükəli
malların satılmasına görə istehsalçılara (icraçılara, satıcılara) hansı sanksiya tətbiq olunur?



• satılmış malların qiymətinin 100%-i miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqının 20 misli miqdarında cərimə
√ satılmış malların qiymətinin 50%-i miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqının 10 misli miqdarında cərimə
• satılmış malların qiymətinin 25%-i miqdarında cərimə

433. Insanların həyatının, sağlamlığının, əmlakının və ətraf mühitin təhlükəsizliyinə dair qüvvədə olan standartların tələblərinə uyğun
olmayan xaricdən gətirilmiş malların Respublikamızın ərazisində satılmasına görə hansı sanksiya tətbiq olunur?

• minimum əmək haqqının 30 misli miqdarında cərimə
• satılmış malların qiymətinin 100%-i miqdarında cərimə
• satılmış malların qiymətinin 25%-i miqdarında cərimə
√ satılmış malların qiymətinin 50%-i miqdarında cərimə
• minimum əmək haqqının 10 misli miqdarında cərimə

434. Standartların tələblərinin pozulmasına görə Sanksiya barədə sərəncam almış təsərrüfat subyekti hansı müddətdə sərəncama əməl
etməlidir?

• 10 gün müddətində
• 1 il müddətində
√ 30 gün müddətində
• 6 ay müddətində
• 15 gün müddətində

435. Aşağıdakılardan hansı standartların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətinin metodlarına aid deyildir?

• məhsulun qəbulunun xüsusi rejimi
• məhsulun sənədlərinin yoxlanması və onlara texniki baxış

• təsərrüfat subyektinin sınaq bazasından və ölçmə vasitələrindən,  həmçinin zəruri hallarda dövlət metroloji xidmətinin bazasından
istifadə etməklə aləti nəzarət

• Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsininin sınaq laboratoriyalarında və ya digər
səriştəli sınaq laboratoriyalarında nümunələrin sınağı

√ məhsulun istehsalının təşkili və onun təkmilləşdirilməsi

436. Dövlət standartlarının məcburi tələblərinə riayət olunmasına dövlət nəzarətini düzgün həyata keçirmək üçün 7 qrup məsələləri həll
etmək lazımdır. Aşağıdakılardan hansı bu qruplara aid deyildir?

• əgər təsərrüfat subyekti öz məhsulunu uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq  hüquqi almaq üçün məhsulun konkret standartın tələbələrinə
cavab  verdiyini bəyan etmişdirsə, onda həmin məhsulu konkret standartın bütün  tələbələri üzrə yoxlamaq

• dövlət müfəttişlərini sertifikatlaşdırma üzrə orqanların və sınaq  laboratoriyalarının akkreditləşdirilməsi işinə cəlb etmək
√ ixrac olunan məhsulların istehsalını təşkil etmək
• ixrac olunan malların ekspertizasını dövlət nəzarəti orqanlarına  tapşırmaq

• dövlət nəzarəti orqanları tərəfindən aşkar edilmiş keyfiyyətsiz və  təhlükəli ərzaq xammalının və yenyinti məhsullarının ekspertizasının
aparılmasıını təmin etmək

437. Istehsal müəssisələrində məqsədli yoxlamalar nə üçün aparılır?

• istehsal müəssisələrində işi təşkil etmək və lazımi məhsulu istehsal etmək mümkün olduğu üçün
• bütün istehsal müəssisələrində istifadə edilən texniki sənədlər müxtəlif olduğu üçün
• yoxlamaların həcmini minimuma edirmək və istehsal olunan  məhsulun sınağını keçirmək üçün
• istehsalatda baş vermiş pozuntularla tanış olmaq və onları aradan qaldırmaq üçün

√ bütün istehsal müəssisələrini və onlarda istifadə edilən normativ-texniki sənədlər massivini kompleks yoxlamalarla əhatə etmək
mümkün olmadığı üçün

438. Stanadartlara dövlət nəzarətinin səmərəliliyi neçə əsas prinsipə riayət edilməsi ilə təmin olunur?

• 6
• 2
√ 3
• 5
• 4



439. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin   yüksək vəzifəli şəxsinə və ya rayon
(şəhər) prokuroruna cərimə barədə sərəncam daxil olduqdan sonra hansı müddət ərzində şikayət etmək olar?

• 60 gün
• 15 gün
• 45 gün
• 50 gün
√ 30 gün

440. Standartların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətinin inkişafı neçə əsasverici prinsiplərin məcmusuna əsaslanmalıdır?

• 3
• 4
√ 6
• 7
• 5

441.
Standartların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarəti zamanı yoxlayıcılar lazımi sənədləri tərtib edir və  Yoxlamanın nəticələrinə görə
göstərişlər  işləyib hazırlayrlar. Bu sənəd standartlaşdırma və metrologiya üzrə ərazi orqanının rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edildikdən
sonra hara göndərilir?

• yoxlaşılmış müəssisəyə və inzibati orqanlara
• yoxlaşılmış müəssisəyə
√ yoxlanılmış müəssisəyə, onun tabe olduğu nazirliyə, şirkətə
• nazirliyə və şirkətə
• Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə

442. Verilən cavablardan biri müəyyən məhsul növlərinin standartlaşdırılması üzrə yaradılan texniki komitələrin strukturuna aid deyil:

• məsul katib, katiblik
√ sənaye məhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrə komitə
• ayrı-ayrı yarımkomitələrin tərkibində yaradılan müvəqqəti və daimi içşi qrupları
• standartlaşdırma üzrə texniki komitənin sədri, sədrin müavini
• standartlaşdırma obyektləri üzrə yarımkomitələr

443. Standartlaşdırma üzrə texniki komitələr öz statusuna görə necə təşkilatdır?

• mühəndislər cəmiyyətidir
√ ictimai təşkilatdır
• inzibati təşkilatdır
• iqtisadi təşkilatdır
• elmi-texniki təşkilatdır

444.
Standartlaşdırma üzrə işlər görülərkən istehlakçıların marağının mümkün qədər tam nəzərə alınması üçün standartlaşdırma üzrə Texniki
Komitə  (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai təşkilatları ilə əlbir işləyir. Bu zaman istehlakçılar hansı məsələnin həllinə cəlb
olunurlar?

√ standartların işlənib hazırlanması və yeniləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması və standartların layihələrinin işlənməsində iştirak
etmək

• sahə standartlaşdırılmasının inkişafının əsas istiqamətlərini təyin etmək
• qarışıq fəaliyyət sahəsindəki texniki komitələrlə əməkdaşlıq etmək
• standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatların texniki orqanlarının işində iştirak etmək
• standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatların texniki komitələrinin işində iştirak etmək

445. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları hansı sənədə əsasən işlənib hazırlanır və təsdiq edilir?

• AZS 1.5-96
√ AZS 1.2-96
• AZS 1.3-96
• AZS 1.4-96
• AZS 1.6-96



446. Aşağıdakılardan hansı Standartlaşdırma üzrə milli orqandır?

• nazirliklərin standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə şöbələri
√ Azərbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
• nazirliklərin standartlaşdırma üzrə baş təşkilatı
• Azərbaycan Standartlar İnstitutu
• Nazirlər Kabinetinin standartlaşdırma və metrologiya şöbəsi

447. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin vəzifələrinə aid
deyildir?

• standartlaşdırma üzrə texniki komitələr təşkil etmək və onların fəaliyyətini əlaqələndirmək
• ölkədə standartlaşdırmanın təşkili və idarə edilməsi
• sertifikatlaşdırma və akkreditləşdirmənin nəticələri üzrə apelyasiyalara baxmaq
• ölkədə ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi üzrə fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi
√ Respublikada istehsal olunan məhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq və bu texnologiya üzrə istehsal proseslərini təşkil etmək

448. İerarxiya təsnifatlaşdırılmasını quran zaman ortaya çıxan ən ümdə və çətin  məsələ nədir?

• əlamətlər sisteminin tərtibi
• əlamətlər sisteminin seçilməsi və onların paralel düzülmə qaydasının təyini
• əlamətlərin ardıcıl düzülmə qaydasının təyini
√ əlamətlər sisteminin seçilməsi və onların ardıcıl düzülmə qaydasının
• əlamətlər sisteminin seçilməsi

449. Kapital qoyuluşunun səmərəliliyinin normativ əmsalının En qiymətləri direktiv sənədlərdə və sorğu kitablarında adətən verilir. əgər
konkret məmulat üçün xüsusi normativ qiymətlər verilmirsə, onda En – in qiyməti neçəyə bərabər götürülür?

• 0,06
• 0,30
• 0,25
• 0,10
√ 0,12

450. Iqtisadi cəhətdən ən yaxşı standart hansı standartdır?

• o standartdır ki, onun tətbiqi kapital qoyuluşunun səmərəlilik
• o standartdır ki, onun tətbiqi insanların təhlükəsizliyini təmin edir

√ o standartdır ki, onun tətbiqi məhsulun istehsalına çəkilən gətirilmiş xərclərin minimal qiymətini və kapital qoyuluşunun qısa müddətdə
ödənilməsini təmin edir

• o standartdır ki, onun tətbiqi buraxılan məhsulun keyfiyyətini
• o standartdır ki, onun tətbiqi ətraf mühitə dəyən ziyanı minimum səviyyəyə salır

451. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə idxal olunan məhsul Respublikada qüvvədə olan normativ sənədlərin məcburi
tələblərinə uyğun olmalıdır. Bu uyğunluğu nə ilə təsdiqləyirlər?

• sahə və müəssisə standartlanın tətbiqi ilə
√ sertifikatlaşdırma yolu ilə
• standartlarda verilmiş parametrlərlə
• normativ sənədlərin təhlili ilə
• standartın tələbləri ilə

452. Aşağıdakılardan hansı cari xərclərə aid deyildir?

• material və xammala çəkilən xərclər
• istehsalatda çalışan fəhlələrin əmək haqqı
• məmulatın (maşının) ömrü boyu onun cari təmirinə və istismarına
• amortizasiya xərcləri
√ məmulatın sınağının təşkilinə və aparılmasına çəkilən xərclər



453. əgər idxal olunmuş məhsul Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə məcburi sertifikatlaşdırılmalıdırsa, onda bu  məhsul nə
ilə müşayət olunmalıdır?

• məhsulun standartı ilə
• göndərilmə sənədi ilə
√ uyğunluq sertifikatı və uyğunluq nişanı ilə
• sınaq protokolu ilə
• texniki pasportla

454. ISO/BEK Rəhbərlik 2 sənədi normativ sənədlərin tətbiqinin neçə üsulunu tövsiyə edir?

• 3
• 5
• 4
√ 2
• Düzgün cavab yoxdur

455. Aşağıdakılardan hansı kapital qoyuluşuna aid deyildir?

• standartın yaradılmasına və tətbiq olunmasına çəkilən xərclər
√ müəssisənin amortizasiya xərcləri
• elmi-tədqiqat, konstruktor işlərinə çəkilən xərclər
• maşının sınağının təşkilinə və aparılmasına çəkilən xərclər
• nümunəvi və seriyalı istehsala çəkilən xərclər

456. Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən neçə metoddan istifadə olunur?

• 5
• 6
• 3
√ 2
• 4

457. Sınaq laboratoriyasında sınaqların texniki vasitələrlə təchizatı üzrə məlumatlar hansı sənəddə verilir?

• hüquqi sənədlər
• təşkilati-metodik sənədlər
√ ”Keyfiyyət üzrə Rəhbərlik” sənədi
• texnoloji sənədlər
• kərgüzarlıq üzrə sənədlər

458. Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daxil deyildir?

•  rəhbər
• rəhbərin sınaqlar üzrə müavini
• keyfiyytin təmin edilməsi üzrə məsul şəxs
√ müşahidəçi şura
• katiblik

459. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının sınaq və ölçmə avadanlıqları üçün sənədlər qrupuna daxil
deyildir?

• avadanlığın alınan zaman vəziyyəti
√ sınaqların protokolu
• hər bir sınaq avadanlığı və ölçmə vasitəsinin pasportu
• attestasiya və yoxlamalar haqqında məlumatlar
• avadanlıqların adları və növləri

460. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının hüquqi sənədlər qrupuna daxil deyildir?



√ keyfiyyət üzrə rəhbərlik
• sınaq laboratoriyasının pasportu
• sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
• akkreditləşdirmə attestatı
•  lisenziya

461. Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda əks olunmalı məlumatlardan deyildir?

• sifarişçinin soyadı və ünvanı
√ laboratoriyanın əməkdaşlarının attestasiyası üzrə materiallar
• hər səhifənin nömrələnməsi, həmçinin səhifələrin ümumi sayı
• qeyri-standart sınaq metodlarının və ya prosedurların aparılmasına aid məlumatlar
• sınaq laboratoriyasının adı, ünvanı və sınağın aparıldığı yer

462. Akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının sənədləri neçə qrupa bölünür?

• 4
• 6
• 2
• 8
√ 10

463.  EUROLAB  beynəlxalq təşkilatının sınaqlarını aparan bu personal laboratoriyada işləri yerinə yetirmək üçün daha yüksək əsas
professional təhsilə və daha geniş biliyə malik olmalıdır. Təşkilatın müəyyənləşdirdiyi bu peşə hazırlığı səviyyəsi hansıdır?

• baza səviyyəsi
• elementar səviyyə
√ yüksək səviyyə
• doğru cavab yoxdur
• ən yüksək səviyyə

464. Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyasının texniki səriştəliliyini təyin edən şərt deyildir?

• sınaq metodlarına və vasitələrinə normativ-metodiki sənədlərin olması
• yüksək peşə hazırlıqlı personalın, lazımi ölçmə, sınaq və nəzarət vasitələrinin olması
• sənədləşdirilmiş işçi proseslərin olması
√ laboratoriyanın hüquqi statusunun olması
• sınaqların keyfiyyətinin təmin edilməsi sisteminin olması

465.    Aşağıdakılardan   hansı sınaq protokolunda əks olunmalı məlumatlardan deyildir?

• sifarişçinin soyadı və ünvanı
• müşahidələr və alınmış nəticələr, zəruri hallarda isə qeyd edilmiş imtinalar
• sınaq laboratoriyasının adı, ünvanı və sınağın aparıldığı yer
• nümunənin alınma və sınağın aparılma tarixləri
√ laboratoriyanın akkreditləşdirilməsinə aid məlumatlar

466. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının sənədlər qrupuna aid deyil?

• arxiv üzrə sənədlər
• kargüzarlıq üzrə sənədlər
√ attestasiya sənədləri
• təşkilati-metodik sənədlər
• hüquqi sənədlər

467. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının sənədlər qrupuna aid deyil?

• EN 45000 seriyalı standartlar
• sınaq laboratoriyasının pasportu
• hesabat məlumatları



√ müfəttiş nəzarəti sənədləri
• vəzifə təlimatları

468.  EUROLAB  beynəlxalq təşkilatının sınaqlarını aparan bu personalın qeyri-ixtisas təhsili və xüsusi hazırlığı olmalıdır. Bu personalın
peşə hazırlığı səviyyəsi hansıdır?

√ elementar səviyyə
• baza səviyyəsi
• yüksək səviyyə
• doğru cavab yoxdur
• ən yüksək səviyyə

469. Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının sənədlər qrupuna aid deyildir?

• otaqlarda şəraiti saxlamaq üçün sənədlər
• keyfiyytəin təmin edilməsi sistemi üçün sənədlər
• sınaqların aparılması və məlumatların qeydiyyatı üçün sənədlər
√ texnoloji sənədlər
• məmulatların sınağı aparılan nümunələrinin sənədləri

470. Kapital qoyuluşunun normativ ödənmə müddəti hansı düsturla təyin olunur? (K- kapital qоyuluşu; M-illik buraxılan məhsulun maya
dəyəri; 1 və 2 indеksləri uyğun оlaraq standart tətbiq оlunana qədər və sоnrakı kəmiyyətləri göstərir)

• .

• .........

• .......

• .....

• ...

471.

Kapital qoyuuluşunun səmərəlilik əmsalı Eh-ın qiyməti konkret məhsul üçün hesablandıqdan sonra bu qiymət normativ əmsalın En
qiyməti ilə müqayisə olunur. Hansı şərt ödənildikdə standartın işlənib hazırlanması üçün qərar qəbul edilir?

• .....

• ......

• ..



√ ....

• ...

472. .........

• .....

• ........

• .

√ ..

• ...

473. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən məhsulun ixrac edilməsi üçün normativ sənədlərin tətbiqi nə ilə təyin edilir?

• standartlarda verilmiş məcburi və ya tövsiyə olunan tələblərlə
• isehsal müəssisəsinin texniki səviyyəsi ilə
• ixrac edilən məhsulun keyfiyyət göstəriciləri ilə
√ tərəf müqabilləri arasında bağlanmış müqavilə ilə
•  texniki  şərtlərdə verilmiş parametrlərlə

474. Standartların tətbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutmur?

√ standartın digər normativ sənədə daxil edilməsini
• elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərində standartların birbaşa tətbiqini
• məhsulun layihələndirilməsi, istehsalı və sınağı proseslərində
• məhsulun sertifikaktlaşdırılması prosesində standartların birbaşa tətbiqini
• standartın idarəetmə fəaliyyəti proseslərində tətbiqini

475. ......



• .

√ ..

• .....

• ....

• ...

476. Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyinin hesablanması metodları hansı standartlarda şərh edilir?

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

477. Beynəlxalq, regional standartların və xarici ölkələrin milli standartlarının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi nəyin əsasında həyata
keçirilir?

• istehsal müəssisələrinin təşəbbüsü
• istehsal və xidmət üzrə firmaların təşəbbüsü
• Nazirlər Kabinetinin icazəsi
• nazirliklərin təşəbbüsü
√ əməkdaşlıq haqqında beynəlxalq sazişlər, standartlaşdırma üzrə  beynəlxalq və milli orqanların icazəsi

478.

•

√

•

•



•

479. Məhsulun seriyalı istehsalı nəticəsində istehsal xərclərinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar ucuzlaşma baş verir. Hesabat üçün ucuzlaşma
əmsalının U qiyməti neçəyə bərabər götürülür?

• 0,5
• 0,9
√ 0,8
• 0,7
• 0,6

480. İSO sertifikatlaşdırma sahəsində hansı təşkilatla əməkdaşlıq edir?

√ Beynəlxalq elektrotexniki komissiya
• Ümumdünya ticarət təşkilatı
• Professional sənaye assosiasiyası
• Texniki yoxlama təşkilatı
• Beynəlxalq ticarət mərkəzi

481. CB Sxemi aşağıdakılardan hansına aiddir?

• EUROLAB
• ILAK
• DIN
√ BEKES
• KASKO

482. Hansı ölkə CB Sxeminin üzvü ola bilər?

• sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanı olan ölkə
• milli sertifikatlaşdırma sistemi olan ölkə
• BEK standartlarını tətbiq edən ölkə
• ISO 9000 seriyalı standartları tətbiq edən ölkə
• EUROLAB
√ BEKES sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkə

483. Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya  Sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar haqqında əsasnamə də əks olunmur?

• funksiyalar
√ sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolları
• akkreditləşdirmə sahəsi
• təşkilati strkutur
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın maliyyə fəaliyyəti

484. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirilmək üçün akkreditləşdirmə üzrə orqana təqdim edilən sənəd
deyildir?

• təşkilatın Nizamnaməsinin surəti
• keyfiyyət üzrə Rəhbərlik
√ sınaq protokollarının forması
• müəyyən forma üzrə hazırlanmış sifariş
• sertifikatlaşdırma üzrə orqan haqqında Əsasnamənin layihəsi

485. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqanın inzibati strukturuna aid deyildir?



√ sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
• icraçı direktor
• müşahidəçi şura
• koordinasiya (idarəedici) şurası
• apellyasiya komissiyası

486. Sertifikatlatlaşdırma üzrə orqanın işinə kim rəhbərlik edir?

• sınaq laboratoriyasının rəhbəri
√ icraçı direktor
• sifarişçi
• keyfiyyət sistemi üzrə məsul şəxs
• baş ekspert

487. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan üçün hansı tələb düzgün deyildir?

• normativ sənədlər fonduna malik olmaq
• sertifikatlaşdırmanın aparılmasının bütün mərhələlərinin sənədləşdirilmiş proseslərinə malik olmaq
√ istehsalçı müəssislərə malik olmaq
• sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin işlənməsi üçün zəruri texniki vasitələrə malik olmaq
• yüksək peşə hazırlıqlı personala malik olmaq

488. Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya  Sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar haqqında əsasnamə də əks olunmur?

• hüquqlar, vəzifələr, məsuliyyət
• personalın soyadı, adı, atasının adı, peşə hazırlığı, praktiki iş təcrübəsi və səlahiyyətləri
√ milli sertifikatlaşdırma sisteminin hüquqi statusu
• akkreditləşdirmə sahəsi
• təşkilati strkutur

489. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqanın koordinasiya şurasının funksiyası deyildir?

• sertifikatlaşdırma üzrə işlərin qiymətinin təyin edilməsinə nəzarət
√ sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları ilə müəyyənləşdirilmiş formada sertifikatlaşdırılan məhsulun nişanlanması
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyətini təyin edən siyasətin formalaşdırılması
• sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanla qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyətini təyin edən siyasətin aparılmasına nəzarət

490. Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqanın hüquqi statusunu təyin edir?

• orqanın icraçı direktoru
• Keyfiyyət üzrə Rəhbərilik
• Keyfiyyət sahəsində Siyasət
• Müşahidəçi Şura
√ Sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar haqqında Əsasnamə

491. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanda keyfiyyətin təmin edilməsi sistemi üçün kim məsuliyyət daşıyır?

• sınaq laboratoriyasının əməkdaşları
• baş ekspert
• sifarişçi
• sınaq laboratoriyasının rəhbəri
√ ekspert-auditorlar

492. Sertifikatlatlaşdırma üzrə orqan qeyri-hökumət təşkilatı olarsa, onun müşahidəçi şurası kimlərdən təşkil olunur?

• keyfiyyət sistemi üzrə məsul şəxslərdən
√ təsisçilərdən
• ekspert-auditorlardan



• akkreditləşdirmə üzrə komissiyanın üzvlərindən
• maraqlı təşkilatların nümayəndələrindən

493. .....

• ....

√ .....

• .

• ..

• ...

494. ...

• .

• ..

• ...

• .....

√ .........

495. ISО/BEK Rəhbərlik 2 sənədi nоrmativ sənədlərin neçə üsulla tətbiqini tövsiyə edir?

• 4
• 3
√ 2
• 5
• 6

496. Beynəlxalq, regional və xarici ölkələrin milli standartlarının bizim Respublikada tətbiqinin məqsədəuyğunluğu nə ilə təyin edilir?



• milli standartlarda olan norma və tələbləri dəqiqləşdirməklə
• ölkədə olan standartların təkmilləşdirilməsi
√ ölkənin daxili tələbatı və ya xarici iqtisadi fəaliyyəti
• buraxılan məhsulu və texnoloji prosesləri sertifikatlaşdırmaqla
• istehsal proseslərini standartlaşdırmaqla

497. Müəssisə üçün standartlaşdırma, tipləşdirmə, unifikasiya və aqreqatlaşdırma üzrə tədbirlərin illik iqtisadi səmərəsi neçə parametrlə təyin
edilir?

√ 6
• 4
• 3
• 7
• 5

498. Bizim ölkənin Milli standartlarından başqa ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri nəyin əsasında istifadə edə bilərlər?

• həmin standartlarda verilmiş normaların qəbul edilməsi
• həmin standartların başqa ölkələrin dilinə tərcümə edilməsi
• həmin standartlarda  verilmiş metodların başqa ölkələrin tələblərinə uyğunluğu
• həmin standartların tələblərinin qəbul edilməsi
√ əməkdaşlıq haqqında müqavilə və ya həmin standartları təsdiqləmiş orqanın icazəsi

499. Yeni dövlətlərarası standartlar (QOST) Azərbaycan Respublikasının ərazisində hansı orqanın qərarı ilə qüvvəyə minir?

• Nazirlər Kabinetinin
• muvafiq nazirliklərin
√ Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin
• Səhiyyə nazirliyinin
• Prezident Aparatının

500. Normativ sənədlərin Azərbaycan Respublikasında tətbiqi neçə formada həyata keçirilir?

• 5
•  2
• 6
√ 3
•  4


