Müştəri xidmətləri şöbəsinin 10-cu dərəcəli mühəndisi

1

G-4 markalı mexaniki qaz sayğacların nominal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

2

Paylayıcı küçə qaz kəməri ilə qazlaşdırılacaq fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsinin sərhəddi
arasında məsafə neçə metrdən artıq olduqda layihə sənədlərinin hazırlanması tələb olunur?

3

3E bazasında sayğacların bazaya daxil edilməsi üçün hansı menyudan istifadə olunur?

4

Məişət tipli qaz saygaclarının hansı növləri var?

5

Smart tipli sayğaclarda sərfiyyat göstərilən maksimal həddi keçdikdə nə baş verir?

6

Məcburi köçkün abonentlərinə 2 nəfərlik ailə tərkibi üçün avqust, sentyabr, oktytabr və noyabr
ayları ərzində müəyyən olunmuş qaz limiti neçə kubmetrdir?

7

G-6 markalı mexaniki qaz sayğacının maksimal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

8

Məcburi köçkün abonentlərinə 3 nəfərlik ailə tərkibi üçün fevral, mart və aprel ayları ərzində
müəyyən olunmuş qaz limiti neçə kubmetrdir?

9

"Azəriqaz" İB-nin ASAN Xidmət və ASAN Kommunal mərkəzlərində rüsum tələb olunan neçə xidmət
növü mövcuddur?

10

İtron Smart sayğacın elektron ekranında 1 bölməsi nəyi bildirir?

11

Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə "Obyektlərdə elektrik, qaz və su sayğaclarının quraşdırılması
haqqında" qanun qəbul edilmişdir?

12

Qaz sayğaclarının dövrü yoxlama müddətləri necədir?

13

İtron Smart sayğacların elektron ekranında 2 bölməsi nə deməkdir?

14

AGİS proqramında abonent kodunun 5-ci, 6-cı və 7-ci rəqəmləri birlikdə abonentin ünvanında nəyin
kodunu bildirir?

15

Dini qurumlara ayrılmış limitlərin verilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunmur?

16

G-6 markalı mexaniki qaz sayğacının minimal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

17

Mənzillərdə qaz sayğacları hansı hündürlükdə quraşdırılmalıdır?

18

Əhali abonentinin 2019-cu ildə istifadə etdiyi 2500 m³ və 2020-ci ildə istifadə etdiyi 3000 m³ qazın
dəyərinin cəmi neçə manat təşkil edir?

19

Məcburi köçkün abonentlərinə 1 nəfərlik ailə tərkibi üçün 1 il ərzində müəyyən olunmuş qaz limiti
neçə kubmetrdir?

20

Qazın sıxlığı hansı düsturla hesablanır?

21

AGİS proqramında abonent kodları neçə rəqəmlidir?

22

Smart sayğaclarda elektron ekranda "Alarm 5" yazısı olduqda bu nəyi bildirir?

23

AGİS kompüter informasiya bazası hansı qrup təbii qaz istehlakçılarına bölünür?

24

Qüsurlu ödənişin bərpa zamanı hansı sənədlər tələb olunur?

25

Məcburi köçkün abonentlərə ilin hansı aylarında 35 m³ limit ayrılmır?

26

Əhali abonentinin 2019-cu ildə istifadə etdiyi 230 manat və 2020-ci ildə istifadə etdiyi 300 manat
qazın dəyərində qazın həcminin cəmi neçə kub metr təşkil edir?

27

Yaşayış binalarında axımlı su qızdırıcı quraşdırılan vanna otağına olan minimal tələbat hansıdır?

28

Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan sonra neçə gün
müddətində qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalanmalıdır?

29

Dəm qazının yaranma səbəbi hansıdır?

30

Bir atmosfer neçə kPa-dır?

31

“ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydalarına əsasən mərkəzdə
qulluq keçən əməkdaşları mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərin həyata keçirilməsi hansı prinsiplər
əsasında təmin edilməlidir?

32

Gazreport proqramında “ödəniş” hesabatında terminal adı "EVG SOCAR" olan ödəniş hansı
operatora məxsusudur?

33

Yeni nəsil Smart tipli qaz sayğaclarda XB2 nəyi bildirir?

34

Yaşayış binalarında 3 gözlü qaz plitəsi qoyulan mətbəxə olan minimal tələbat hansıdır?

35

Qaz sayğacları iş prinsipinə görə hansı növlərə bölünür?

36

Qaz kəmərləri, cihazları və qurguları hansı sənəd əsasında quraşdırılır?

37

"Azəriqaz" İB-nin ASAN Xidmət və ASAN Kommunal mərkəzlərində vətəndaşlara göstərilən neçə
xidmət növü mövcuddur?

38

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin hansı sərəncamına əsasən "Azəriqaz" QSC ARDNŞ-nin
tərkibinə verilmiş və "Azəriqaz" İB adlandırılmışdır?

39

Təbii qazın pərakəndə satış qiymətləri hansı Dövlət qurumu tərəfindən təsdiq olunur?

40

Smart sayğaclarda elektron ekranda "Alarm 2" yazısı olduqda bu nəyi bildirir?

41

Smart sayğaclarda elektron ekranda "Alarm 3" yazısı olduqda bu nəyi bildirir?

42

Hansı qeyri-əhali abonentlərinə Elektron vergi hesab faktura təqdim olunur?

43

Təzyiq ölçmə cihazları hansılardır?

44

"Azəriqaz" İB-nin ASAN Xidmət və ASAN Kommunal mərkəzlərində rüsum tələb olunan hansı xidmət
növü mövcuddur?

45

Smart tipli sayğaclarda "Alarm-1" nəyi bildirir?

46

Əhali abonentinin 2020-ci ildə istifadə etdiyi 3000 kubmetr qazın dəyəri neçə manat təşkil edir?

47

Azərbaycanda dini məbədlərə illik nə qədər pulsuz qaz limiti verilir?

48

Qazdan istifadə qaydaları Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir?

49

Əhali abonentləri hansı iki qrupa bölünürlər?

50

Bədbəxt hadisə baş verdikdə zərərçəkən (xəsarətalan) və ya hadisənin şahidi olmuş şəxs nə
etməlidir?

51

Bir müəssisə başqa müəssisənin sahəsində iş görərkən işçi ilə baş vermiş bədbəxt hadisə hansı
təşkilat tərəfindən təhqiq edilir və uçota alınır?

52

Qazın istifadəsində texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavabdehlik daşıyan qurumu qeyd edin.

53

Xəsarətin (zədələnmənin) neçə növü var?

54

İstehsalat sahələrində səsin yol verilə bilən həddi nə qədərdir?

55

İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə harada uçota alınır?

56

Dəm qazı ilə zəhərlənmədə ilk yardım göstərilən zamanı birinci nə etmək lazımdır?

57

Qaz sızmasını və dəm qazını müəyyən edən detektor harda yerləşdirməlidir?

58

Qaz kəmərlərinin və onların üzərindəki qurğuların və avadanlıqların normal şəraitdə istismarını
təmin etmək və zədələnmədən qorunmasını təmin etmək üçün ayrılan zona... (Nöqtələrin yerinə
düzgün olan cavabı qeyd edin)

59

İş vaxtından artıq işlər hər bir işçi üçün il ərzində neçə saatdan çox olmamalıdır?

60

İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisənin təhqiqat materialları istehsalat zədəsi (İZ) formalı aktla
birlikdə bədbəxt hadisənin qeydə alındığı müəssisədə neçə il saxlanılır?

61

Bədbəxt hadisə zamanı tərtib edilmiş İZ formalı akt neçə nüsxə tərtib edilir?

62

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində Əməyin mühafizəsi hansı sənədlə tənzimlənir?

63

Mənzildaxili kəmərlərdə qaz sızmalarının mövcudluğu ....................... yoxlanılır. (Nöqtələrin yerinə
düzgün olan cavabı qeyd edin)

64

Əgər baş zədələnibsə neçə dəqiqədən sonra demək olar ki, xəstə ağır beyin zərbəsi alıb?

65

Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində inkişaf edən xəstəlik hansı xəstəlik adlanır?

66

Yaşayış yerlərində mənzillərə texniki baxış ............... həyata keçirilməlidir. (Nöqtələrin yerinə
düzgün olan cavabı qeyd edin)

67

İşçilərin təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsi hansılardır?

68

İstehsalat otaqları və sahələrində istifadə olunmuş yağa bulaşmış əskilər harada saxlanılmalıdır?

69

"Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları"-nın tələblərinə uyğun olaraq qaz kəmərlərinin təzyiqlər
üzrə təsnifatı barədə müddəalardan hansı doğrudur?

70

Mühəndis xətt istismar xidmətinin fəhlə və qulluqçularına iş yerində hansı növ təlimatları
keçirməlidir?

71

Əllərin və xüsusi geyimin çirklənmə ehtimalı yüksək olan müəssisədə işləyən hər bir işçi üçün hər ay
nə qədər sabun verilməlidir?

72

Zərərli iş şəraitində çalışan işçilər üçün həftəlik iş saatı nə qədər olmalıdır?

73

Yanğın zamanı köçürülmə yollarındakı qapı və keçidlərin hündürlüyü neçə metrdən az olmamalıdır?

74

Neft Sənayesi müəssisələrində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə aparılan işlər hansı
rəhbər sənədlərə əsasən idarə olunur?

75

Bütün odsöndürücü maddələrin yanmanı ləğv etmə prinsipinə görə neçə növə ayırmaq olar?

76

Müəssisədə iş həftəsi maksimum neçə saat olmalıdır?

