Sıra
№-si

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

AZS
1.0-1996
AZS
1.1-2009

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Əsas
müddəalar.
Standartlaşdırma üzrə texniki komitələr. Yaradılması və fəaliyyəti qaydası.

State system for standardization of the Republic of Azerbaijan. Basic
provisions.
Technical committees on standardization. Procedure of creation and
action.

AZS
1.2-1996
AZS
1.3-2014

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Dövlət
standartlarının işlənməsi qaydaları.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Texniki şərtlərin
işlənməsi, razılaşdırılması,təsdiqi və qeydiyyatı qaydaları.

State system for standardization of the Republic of Azerbaijan. Procedure
for dezerling state standards.
State system for standardization of the Republic of Azerbaijan. Procedure
for processing, agreement, approval and registration of specifications.

6

AZS
1.4-1996
AZS
1.5-1996

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Müəssisə
standartları. Ümumi müddəalar.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Standartların
tərtibinə, şərhinə, rəsmiləşdirilməsinə və məzmununa olan ümumi tələblər.

7

AZS
1.6-1996

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Sahə
standartlarının işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, təsdiq edilməsi və
qeydiyyatı qaydaları.
Normativ sənədlərlə təminat.

State system for standardization of the Republic of Azerbaijan. Enterprise
standards. General provisions.
State system for standardization of the Republic of Azerbaijan. General
requirements for lay-out, formulation, presentation and contents of
standards
State system for standardization of the Republic of Azerbaijan. The rules
of development, coordination, approval and registration of field standards

1
2
3
4
5

8

AZS
1.7-2003

Providing normative documents.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı. Texniki şərtlər.

State Flag of the Republic of Azerbaijan. Specifications

Milli Uyğunluq Nişanı. Forması, ölçüləri və texniki tələblər.

National conformity mark. Form, sizes and technical requirements

Xalis yun, yun və yarım yun. Yaylıqlar, ləçəklər, şərflər və palantinlər. Ümumi
texniki şərtlər.

Pure woolen, woolen and half-woolen. Shawls, kerchieves, scarves and
palantins. General specifications.

Əməliyyat nəqliyyat vasitələri, rəng qrafikası sxemləri, fərqləndirici nişanlar,
xüsusi işıq və səs siqnalları.
Polad gövdə detallarının damğalanması materialın rəqəmli ifadə sistemi.

Operative transport means, colourgrafic diagrams, idenatification signs,
special light and signals.
Marking of steel body parts. System of materials digital designation.

Azərbayacan Respublikasının Akkreditasiya Sistemi. Əsas müddəalar.

Accreditation Sistem of the Republic of Azerbaijan. Basic statements.

Azərbayacan Respublikasının Akkreditasiya Sistemi. REYESTR.Əsas
müddəalar.
Azərbaycan Respubliaksı Akkreditasiya Sistemi. Keyfiyyəti idarəetmə
sisteminin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlar. Tələblər və akkreditasiya
qaydaları.
Azərbaycan Respubliaksı Akkreditasiya Sistemi. Oxşar məhsulların və
xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanların akkreditasiyasına ümumi
tələblər .
Azərbaycan Respubliaksı Akkreditasiya Sistemi. Heyətin sertifikatlaşdırılması
üzrə orqanın akkreditasiya qaydaları.

Accreditation Sistem of the Republic of Azerbaijan. REGISTER. Basic
concepts
Accreditation Sistem of the Republic of Azerbaijan. Bodis on quality
management systems certification. Requirements and order of
accreditation.
Accreditation System of the Republic of Azerbaijan. General requirements
of accreditation of the bodies for homogeneous products and services.

AZS
012-2021
AZS
031-1998
AZS
034-1998

Ştanqlı quyu nasosları. Ümumi texniki şərtlər.

Sucker rod well pumps. General specifications.

Bişmiş kolbasalar və sosiska. Texniki şərtlər.

Boiled sausages. Specifications.

Su əsaslı (Emusiya əsaslı). Son qat stukturlu boyaları. Rəsmi nəşr.

Water-based (emulsion). Last layer structured paints. Official publication.

AZS
035-1998
AZS
036-1999
AZS
037-1999

Boyalar - üzvü həlledici son qat.

Paints - organic solvent of last layer.

Çörək.

Bread.

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumları sort və səpin keyfiyyətləri.

Seeds of agricultural plants. Varietal and sowing characteristics.

MDD tipli mancanaq dəzgahları. Texniki şərtlər.

MDD Type pumping units. Specifications.

26

AZS
038-1999
AZS
039-2000

Yapışdırıcılar-sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə
plitələri üçün. Rəsmi nəşr.

Cement based adhesives for use with ceramic tiles and mosaics. Official
publication.

27

AZS
040-2000

Daxili işlər nazirliyi əməliyyat nəqliyyat vasitələri, rəng qrafikası sxemləri,
fərqləndirici nişanlar, xüsusi işıq və səs siqnalları. Texniki tələblər.

Internal operating vehicles, color graphics, charts, distinctive icons, special
light and sound signals. Technical requirements.

AZS
042-2001

Valyuta və fondları təmsil edən kodlar. Birinci nəşr. 1995-12-15. rəsmi nəşr.

28

Codes for the representation of currencies and funds.Official publication
1995-12-15.

29

AZS
043-2001

Bank işi - bank telekommunikasiya təlimatları - bank identifikator kodları. İkinci Banking - Banking Telecommunication messages - Bank identifier codes.
nəşr 1994-12-15. Rəsmi nəşr.
Second publication date : 1994-12-15 Official publication.

30

AZS
044-2001

31

AZS
045-2001

Qiymətli kağızlar - məlumatlar sxemi (bilgi sahəsi lüğəti) I hissə Bilgi sahəsi və
məlumatların tərtibi üzrə qayda və göstərişlər. Birinci nəşr 1999-03-01. Rəsmi
nəşr.
Qiymətli kağızlar - məlumatlar sxemi (bilgi sahəsi lüğəti) II hissə Bilgi sahəsi və
məlumatların tərtibi üzrə qayda və göstərişlər. Birinci nəşr 1999-03-01. Rəsmi
nəşr.
İnşaat gipsləri. Rəsmi nəşr.

Securities -- Scheme for messages (Data Field Dictionary) -- Part 1: Data
field and message design rules and guidelines. First publication date :
1999-03-01. Official publication.
Securities - Scheme for messages (Data Field Dictionary) Part 2: data field
and message design rules and guidelines. First publication date : 1999-0301. Official publication.
Gypsum. Official publication.

Bərk PVC plastik borular. Rəsmi nəşr.

Solid plastic pipe PVC. Official publication.

Plastik boru sistemləri-bina daxili tullantı suların (isti və soyuq)axıdılmasında
istifadə edilən plastikləşdirici qatılmamış plovinilxloriddən (PVC-U) hazırlanmış
olan 1-ci bölüm: borular, əlavə hissələri və sistemin xüsusiyyətləri . Rəsmi
nəşr.
Plastik boru sistemləri-İçməli və istifadə məqsədli su üçün-plastikləşdirici
qatılmamış plovinilxloriddən (PVC-U) .Fəsil 7 təhlil və keyfiyyətin yoxlanılması.
Rəsmi nəşr.
Neft bitumları. Texniki şərtlər. Rəsmi nəşr.

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low
and high temperature) within the building structure – Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) Part 1: Specifications for pipes, fittings and the
system. Official publication.
Plastic Pipes-Made of Unplasticized Polyvınıl Chloride For Water Supply
(PVC-U) Part 7 Analize and cheking quality

Boya və laklar. Birləşdirici kimi istifadə olunan alkid qətranları. Rəsmi nəşr.

Paints and varnishes-alkyd resins-used as binder. Official publication.

Perlitli suvaq və qatışıqlar. Rəsmi nəşr.

Perlite Plasters and Mortars.Official publication.

Sintetik yuyucu vasitələr. Rəsmi nəşr.

Synthetic detergents. Official publication.

9000 seriyalı İSO standartlarının tətbiqi üzrə tövsiyələr. Keyfiyyətə rəhbərlik .
Işlənib hazırlanmasına, quruluşuna və tərtib edilməsinə ümumi tələblər.

Recommendations for implementation of İSO 9000 standards. Quality
Manual. General requirements for the development, structure and
formation.
Quality systems. Model for quality assurance in design, development,
production, installation and servicing.

9
10
11

AZS
001-2006
AZS
004-1993
AZS
006-1993

16

AZS
010-1996
AZS
011-1997
AZS
11.1.001-2010
AZS
11.1.003-2010
AZS
11.1.005-2010

17

AZS
11.1.006-2010

18

AZS
11.1.007-2010

12
13
14
15

19
20
21
22
23
24
25

32
33

34

35
36
37
38
39
40
41

AZS
046-2000
AZS
047-2000
AZS
048-2000

AZS
049-2000
AZS
050-2001
AZS
051-2001
AZS
052-2001
AZS
053-2001
AZS
055-2001
AZS
056-2001

Keyfiyyət sistemi. Layihələndirmə, işlənib haızırlanma, istehsal, montaj və
xidmət zamanı keyfiyyətə təminat modeli.

Accreditation Sistem of the Republic of Azerbaijan. General requirements
of accreditation of the bodies personnel certification.

Petroleum bitumens. Specifications. Official publication.

Sıra
№-si
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

AZS
057-2001
AZS
058-2001
AZS
059-2001
AZS
060-2001
AZS
061-2001
AZS
062-2001
AZS
063-2011
AZS
064-2001
AZS
065-2001
AZS
066-2001
AZS
067-2001
AZS
068-2001
AZS
069-2001
AZS
070-2001
AZS
071-2001
AZS
072-2001
AZS
073-2001
AZS
074-2001
AZS
075-2001
AZS
076-2003
AZS
077-2003
AZS
078-2003
AZS
079-2003
AZS
080-2003
AZS
081-2006
AZS
082-2003

Keyfiyyət sistemi. Istehsal, montaj və xidmət zamanı keyfiyyətə təminat modeli. Quality systems. Model for quality assurance in production, installation and
servicing.
Keyfiyyət sistemi. Sonuncu nəzarət və sınaqlar zamanı keyfiyyətə təminat
Quality systems. Model for quality assurance in final inspection and test.
modeli.
Etilsiz avtomobil benzinləri. Texniki şərtlər.
Unleaded motor gasoline. Specifications.
Ayaqqabı kremi. Rəsmi nəşr.

Shoe polish. Official publication.

Maye bitki yağları - xörək üçün qarışıq maye yağ.

Liquid vegetable oil - eatable mixed vegetable oil.

Bişmiş kolbasalar və sosiskalar. Texniki şərtlər.

Cooked sausages. Specifications.

Bişmiş hisə verilmiş kolbasa. Texniki şərtlər.

Cooked and smoked sausages. Specifications.

Polipropilendən hazırlanmış ümumi məqsədli plastik borular. Rəsmi nəşr.

Polypropylene pipes general purpose. Official publication.

Narşərab. Texniki şərtlər.

Pomegranate molasses. Specifications.

Köpüklənən şərablar. Ümumi texniki şərtlər.

Sparkling wines.General specifications.

Pəncərə və şüşəli çöl qapı istehsalında istifadə olunan sərt plastik profillər.

Solid plastic profiles used in production of gate with window and glass.

Beton damüstü örtük kirəmiti və onun xüsusi hissələri.

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding.

Əridilmiş bitki yağları. Ümumi texniki şərtlər.

Melted vegetable oils. General specifications.

Qoz və fındıq yağları. Texniki şərtlər.

Nut and hazelnut oils. Specifications.

Maye ətriyyat məmulatı. Ümumi texniki şərtlər.

Liquid perfumes.General specifications.

İlkin emal benzini. Texniki şərtlər.

Gasoline of primary refining. Specifications.

İ-8 Və İ-30 V markalı yağlar. Texniki şərtlər.

Oil of types I-8 V and I-30 V. Specifications.

Kombinə edilmiş yağlar. Ümumi texniki şərtlər.

Combined oils. General specifications.

Sementlər. Texniki şərtlər.

Cement. Specifications.

Kağız dəsmal. Rəsmi nəşr.

Paper handkershift.Official publication

İşlənmiş fındıq ləpəsi.

Processed Hazelnut Kernels

Ərzaq üçün toyuq yumurtası. Texniki şərtlər.

Eggs for food. Specifications

Turist - ekskursiya xidmətləri. Turist xidmətləri. Ümumi tələblər.

Tourist and excursion service. Tourist service. General requirements.

Turist - ekskursiya xidmətləri. Turist xidmətləri. Turistlərin və ekskursantların
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair tələblər.
Turist - ekskursiya xidmətləri. Mehmanxanaların təsnifatı.

Tourist and excursion service. Tourist service.Requirement provided for
tourists and excursionists security.
Tourist and excursion services. Classification of hotels.

Polivinilasetat yapışqanı PVA. Texniki şərtlər.

Polyvinyl acetate adhesive. Specifications.

AZS
083-2003
AZS
084-2003
AZS
085-2003
AZS
086-2003
AZS
087-2003
AZS
088-2003
AZS
089-2003
AZS
090-2003
AZS
091-2003
AZS
092-2003
AZS
093-2003
AZS
094-2003

Kartof çipsi.

Potato chips.

Yaylı döşək.

Spring mattress

Yataq ağları.

Bed linen.

Qarğıdalı çipsi.

Corn chips.

Xidmətin standartlaşdırılması. Əsas müddəalar. Rəsmi nəşr.

Standartization of service. Basic principles. Official publication.

Bişirilmiş - hisə verilmiş kolbasalar. Ümumi texniki şərtlər.

Cooked and smoked sausages. General specification.

Kəsmik. Ümumi texniki şərtlər.

Curd. General specifications.

Milli çörək növləri. Ümumi texniki şərtlər.

National bread kinds. General specifications.

Ayran. Texniki şərtlər.

Ayran. General specifications.

Qatıq. Ümumi texniki şərtlər.

Kefir. General specifications.

Xəzər" deemulqatoru. Texniki şərtlər.

Demulsifier of "Khazar". Specifications.

Polivinilxlorid profillərdən hazırlanmış qapı və pəncərələr. Texniki şərtlər.

Windows and doors made from polyvinylchloride profiles.Specifications.

AZS
095-2003
AZS
096-2003
AZS
097-2003
AZS
098-2003

Təkrar alüminium ərintilərindən tökmə üsulu ilə hazırlanmış məişət (təsərrüfat) Utensils made by casting method of repeated aluminium alloy. General
qabları. Ümumi texniki şərtlər.
specifications.
Şüşə lifi ilə möhkəmləndirilmiş plastik borular və birləşmə hissələri.
Glass fiber reinforced plastic (GRP) pipes and fittings.

AZS
099-2003
AZS
100-2003
AZS
101-2003
AZS
102-2003
AZS
103-2003

POP-CORN Qarğıdalısı. Texniki şərtlər. POP-CORN. Specifications.

POP-CORN. Specifications.

Neft - mədən istismar avadanlığı. Terminlər və onalrın tərifi.

Oil-field exploitation equipment. Terms and definitioins.

Bildirçin əti. Texniki şərtlər.

Quail meat. Specifications.

Bişmiş kolbasalar. Ümumi texniki şətlər.

Boiled sausages. General specifications.

Undan hazırlanmış şərq şirniyyatları. Ümumi texniki şərtlər.

Estern flour sweets . General specifications.

AK-15 Bakı avtotraktor yağı. Texniki şərtlər.

Auto-tractor oil of Baku AK-15. Specifications.

Çiy (bişməmiş) dönər. Texniki şərtlər.

Doner- uncooked. Speсifications.

Sıra
№-si
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

107

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

AZS
104-2003
AZS
105- 2003
AZS
106- 2003
AZS
107-2003
AZS
108-2003
AZS
109-2003
AZS
110-2003
AZS
111-2003
AZS
112-2003
AZS
113-2003
AZS
114-2004
AZS
115-2004
AZS
117-2004
AZS
118-2004
AZS
119-2004
AZS
120-2004
AZS
121-2004
AZS
122-2004
AZS
123-2005

Yarım hisə verilmiş kolbasalar. Ümumi texniki şərtlər.

Semi-smoked sausages. General speсifications.

Tortlar və pirojnalar. Ümumi texniki şərtlər.

Cake and pastries. General speсifications.

Meyvə nektarları. Texniki şərtlər.

Fruit nectars. Speсifications

Neft və neft məhsulları. Sıxlığın təyini qaydaları.

Oil and oil products. Methods for determining the density.

Duzlu suda yetişdirilən pendirlər. Ümumi texniki şərtlər.

Pickle cheese. General specifications.

Camış əti. Texniki şərtlər.

Buffalo meat. Specifications.

Süd sənayesi. Üzlü süd məhsullarının istehsalı. Terminlər və təriflər.
Qənnadı məmulatlarının istehsalı. Termin və təriflər.

Dairy industry. Production of unskimmed milk products. Terms and
definitions.
Production of сonfecitionary products. Terms and definitions.

Ət məhsullarının istehsalı.Termin və təriflər.

Production of meat products. Terms and definitions.

Tünd meyvə içkiləri. Ümumi texniki şətlər.

Strong fruit drinks. General specifications.

Boyalar və epoksid əsaslı - polad məmulatlarında istifadə olunan.

Paints - epoxy resin based - used for steel structures .

Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri. Texniki şərtlər.

Azerbaijan petroleums of Unique composition. Specifications.

Sosiskalar, sardelkalar, ət çörəkləri. Ümumi texniki şərtlər.

Paris,Sausages and meat loaves. General specifications.

Yağlı çörək - bulku məmulatları. Ümumi texniki şərtlər.

Bread buns. General specifications.

Camış südü. Tədarük tələbləri.

Buffalo milk. Purchase requirements.

Qaymaq. Tədarük tələbləri.

Cream. Purchase requirements.

Xama.Ümumi texniki tələblər.

Sour cream. General specifications.

Yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün təhlükəsizlik şüşəsi. Ümumi texniki şərtlər.

Safety glass for ground vehicles. General specifications.

Dəyişən təzyiq düşgüsü üsulu ilə mayelərin və qazların sərfinin və miqdarının
ölçülməsi. Dairəvi en kəsikli doldurulmuş boru kəmərlərinə qoyulan
diafraqmalar, İSA 1932 soploları və venturi boruları. Texniki şərtlər.

Measurement of liquids and gases flow rate and quantity by differential
pressure method. Orifice plates, nozzles ISA 1932 and Venturi tubes
inserted in circular cross-section-filled conduits. Specifications.

AZS
124-2005
AZS
125-2005
AZS
126-2005
AZS
127-2005
AZS
128-2005
AZS
129-2005
AZS
130-2021

Camış ətindən iritikəli yarımfabrikatlar.Texniki şərtlər.

Darce pieces semimanufactures of buffalo meat. Spesificatons.

Milli çörək məmulatları. Texniki şərtlər.

National bread products. Specifications.

Milli xörəklərin hazırlanması üçün yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər.

Semimanufactures for preparation of national dishes. Specifications.

Çəki ilə satılan biskvit. Ümumi texniki şərtlər.

Weight cake. General specifications.

Şor. Texniki şərtlər.

Curd. Specifications.

Uşaq qidası üçün kolbasa məmulatları. Ümumi texniki şərtlər.

Sausages for children's catering. General spesifications.

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumlarının analiz qaydaları Qəbul qaydaları və
toxum nümunələrin götürülmə metodları.

Ruies for the anaiysis plants of seeds of the agricultural plants. Methods of
acceptance and taking samples of seeds. Offical publication.

AZS
131-2005
AZS
132-2005
AZS
133-2005
AZS
134-2005
AZS
135-2005
AZS
136-2005
AZS
137-2005
AZS
138-2005

Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Keyfiyyət haqqında sənədlər. Rəsmi nəşr.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Keyfiyyətin arbitraj üsulu ilə təyin edilməsi.
Rəsmi nəşr.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Toxumların təmizliyinin və tullantıların təyin
edilmə üsulları. Rəsmi nəşr.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Toxumların cücərmə qabiliyyətinin təyin
edilmə üsulları. Rəsmi nəşr.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Toxumların həyatilik qabiliyyətinin təyin
edilmə üsulları. Rəsmi nəşr.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Toxumların böyümə qüvvəsinin təyin edilmə
üsulları. Rəsmi nəşr.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Toxumların nəmliyinin təyin edilmə üsulları.
Rəsmi nəşr.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. 1000 toxumun çəkisinin üsulları. Rəsmi
nəşr.

Seeds of the agricultural plants. Documents about quality. Offical
publication.
Seeds of the agricultural plants. Quality determination with arbitral method.
Offical publication.
Seeds of the agricultural plants. Determination methods of purity of seeds
and pollution . Offical publication.
Seeds of the agricultural plants. Determination methods of germinating
power of seeds. Offical publication.
Seeds of the agricultural plants. Determination methods of vitality of seeds.
Offical publication.
Seeds of the agricultural plants. Determination methods of growth power
of seeds. Official publication.
Seeds of the agricultural plants. Determination methods of humidity of
seeds. Offical publication.
Seeds of the agricultural plants. Determination methods of the weight of
1000 seeds. Offical publication.

AZS
139-2005
AZS
140-2005
AZS
141-2005
AZS
142-2005
AZS
143-2005
AZS
144-2005
AZS
146-2005
AZS
147-2005
AZS
148-2005
AZS
149-2005
AZS
150-2005
AZS
151-2005

Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Toxumların əslliyinin təyin edilmə üsulları.
Rəsmi nəşr.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Toxumların xəstəliklərə yoluxmasının təyin
edilmə üsulları. Rəsmi nəşr.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumları. Toxumların ziyanvericilərlə
sirayətlənməsinin təyin edilmə üsulları. Rəsmi nəşr.
Camış ətindən xırda tikəli "şorbalıq dəst"yarımfabrikatlar.

Seeds of the agricultural plants. Determination methods of the high quality
of seeds. Offical publication.
Seeds of the agricultural plants.A determination methods of the
infectiousness of seeds. Offical publication.
Seeds of the agricultural plants. Determination methods of the
infectiousness of seeds by plant pests. Offical publication.
Small-lump "Soup set" semimanufactures of buffalo meat . Specificatons.

Pivə. Ümumi texniki şərtlər.

Beer. General spesifications.

Tez yetişən yumşaq pendirlər. Ümumi texniki şərtlər.

Soft quickly ripening cheeses. General spesifications.

Tütün şitilləri. Texniki şərtlər.

Tobacco seedling. Specifications.

Xam pambığın istehsalı. Terminlər və təriflər.

Processing of raw cotton. Terms and definitions.

Toxumluq pambıq çiyidi. Texniki şərtlər.

Sowing cotton seeds. Specifications.

Toxumluq xam pambıq. Texniki şərtlər.

Cotton - wool seminal (spermatic). Specifications.

Əl ilə yığılmış xam pambıq. Texniki şərtlər.

Raw-cotton of hand-yield. Specifications.

Pambıq mahlıcı. Texniki şərtlər.

Cotton fibre. Specifications.

Sıra
№-si

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

AZS
152-2005
AZS
153-2005
AZS
154-2005
AZS
155-2005
AZS
156-2005
AZS
157-2005
AZS
158-2005

Pambıq mahlıcı. Xüsusi qırılma yükünün müəyyən edilmə üsulları.

Cotton fibre. Determination methods of specific explosive load.

Pambıq mahlıcı. Mikroneyr və xətti sıxlığın təyini metodları.

Cotton fibre. Determination methods of the linear density and microner.

Pambıq mahlıcı. Yetişkənliyinin müəyyən edilmə metodları.

Cotton fibre. Determination methods of ripeness.

Xam pambıq. Pambıq mahlıcının xassələrinin müəyyən edilmə metodları.

Raw cotton. Determination methods of the characteristics of cotton fiber.

Xam pambıq zibilliyinin təyin olunma metodları.

Raw cotton. Determination methods of landfill.

Pambıq mahlıcı nümunələrin götürülmə metodları.

Cotton fibre. Sampling methods.

Pambıq məhsullarından ibarət kiplərin qablaşdırılması üçün tara. Texniki
şərtlər.

Cotton seed technology. Specifications.

AZS
159-2005
AZS
160-2005
AZS
161-2005
AZS
162-2005

Texniki pambıq çiyidi. Texniki şərtlər.

Cotton seeds for technical treatment. Specifications

AZS
163-2005
AZS
164-2005
AZS
165-2005
AZS
166-2005
AZS
167-2005
AZS
168-2005
AZS
169-2005
AZS
170-2005
AZS
171-2005
AZS
172-2005
AZS
173-2005
AZS
174- 2005
AZS
175-2005
AZS
176-2005
AZS
177-2005
AZS
178-2005
AZS
179-2005
AZS
180-2005
AZS
181-2005

Toxumluq pambıq çiyidi. Nəmliyin kütlə payının müəyyən olunma metodu.

Kənd təsərrüfatı texnikasının sınağı. Iqtisadi qiymətləndirmənin əsası və
göstəriciləri.
Kənd təsərrüfatı texnikasının sınağı. İxtisaslaşmış maşınların iqtisadi
qiymətləndirilməsi metodu.
Kənd təsərrüfatı texnikası. Iqtisadi qiymətləndirmə üsulları.

168

AZS
182-2005
AZS
183-2005
AZS
184-2005
AZS
185-2005

169

AZS
186-2005

Traktorların, avtomobillərin, avtobusların, trolleybusların, qoşquların və
yarımqoşquların xarici işıqlanma cihazları. Sayı, yerləşdirilməsi, rəngi, görüş
bucağı.

External brightening equipment for autocars, tractors, trailers and motorvehicles. Number, location, colour, visibility.

AZS
187-2005
AZS
188-2005
AZS
189-2005
AZS
190-2005
AZS
191-2005
AZS
192-2005
AZS
193-2005
AZS
194-2005
AZS
195-2005
AZS
196-2005

Kənd təsərrüfatı traktorları. Ümumi texniki şərtlər.

Agricultural tractors. General specifications.

Kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqları. Adı və markası.

Agricultural machines and equipment. Names and marks.

Mal - qara kəsimi məhsulları. Mal - qaranın qəbulu, kəsim qabağı saxlanması,
kəsilməsi və emalı. termin və təriflər.
Yağ sənayesi. Termin və təriflər.

Slaughtered animal products. acceptance, before storage slaughter,
slaughter and handling of animals. Term and definitions.
Buttermaking industry. Terms and definitions.

Quru səhər yeməyi. Yarma çubuqları. Texniki şərtlər.

Dry breakfast. Cereal sticks. Specifications.

Təbiətin mühafizəsi. Atmosfer. Atmosferin çirklənməsinə nəzarət üçün
avtomatik qazanalizatorlar. Ümumi texniki tələblər.
Təbii qaz. Fiziki xassələrinin hesablanma üsulları. Ümumi müddəalar.

Nature protection. Atmosphere. Automatic gas analysers for air pollution
monitoring. General technical requirements.
Natural gas. Methods of calculation of physical properties. Total concepts.

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Texniki pambıq çiyidi. Çiyidin tərkibindəki qüsurlarıın müəyyən olunma metodu. Cotton seeds for technical treatment. Determination method of defective
seeds.
Toxumluq pambıq çiyidi. Nümunələrin götürülmə və çəkilərə bölünmə
Cotton seed for technical treatment. Methods of sampling and allocation of
metodları.
samples
Toxumluq pambıq çiyidi. Mineral və üzvi zibilin müəyyən olunma metodu.
Cotton seed for technical treatment. Determination method of mineral and
organic litter

Toxumluq pambıq çiyidi. Yağlılığın müəyyən edilmə metodu.

Cotton seed for technical treatment. Determination method of the mass
fraction of moisture
Cotton seed for technical treatment. Method for determination of
pubescence
Cotton seed technology. Method for determination of oil content.

Toxumluq pambıq çiyidi. Çiyid yağının turşuluq ədədinin müəyyən edilmə
metodu.
Pambıq linti. Texniki şərtlər.

Cotton seed technology. Method for determining the acid number of oil in
seeds.
Cotton lint. Specifications.

Təzə göyərti. Qəbul qaydaları. Sınaq üsulları. Qablaşdırma, markalanma,
daşınma və saxlanma.
Təbii yanar qaz. Nümunənin götürülmə üsulları.

Fresh green. Acceptance rules. Test methods. Packing, marking,
transportation and storage.
Natural fuel gas. Methods of sampling.

Qazlar. Piknometrik üsulla sıxlığın təyini.

Gases. Picknometric method for determination of density.

Təzə keşniş. Texniki şərtlər.

Fresh coriander. Specifications.

Cəfəri - təzə göyərti. Texniki şərtlər.

Parsley - fresh greens. Technical conditions.

Təzə ispanaq və turşəng. Texniki şərtlər.

Fresh spinach and sorrel. Specifications.

Toxumluq pambıq çiyidi. Çiyidin tüklülüyünün müəyyən olunması metodu.

Təzə vəzəri. Texniki şərtlər.

Fresh watercress. Specifications.

Təzə göy soğan.Texniki şərtlər.

Fresh green onion. Specifications.

Təzə şüyüd. Texniki şərtlər.

Fresh dill. Specifications.

Motal pendiri. Texniki şərtlər.

"MOTAL" cheese. Specifications.

Bəhməz. Ümumi texniki şərtlər.

Molasses. General specifications.

Mal və donuz ətlərindən buğda bişirilmiş və qızardılmış məhsullar.Ümumi
texniki şərtlər.
Qaz xromotoqrafiyası. Terminlər və təyinlər.

Steamed and fried beef and pork products. General specifications.

Təbii qaz. Fiziki xassələrinin hesablanma üsulları. Təbii qaz, onun emalı
məhsullarının və komponentlərinin fiziki xassələrinin təyin edilməsi.

Natural gas. Methods of calculation of physical properties. Definition of
physical properties of natural gas, its components and processing
products.
Agricultural machinary. Main principles and factors of economic evaluation.

Gas chromatography. Term and definitions.

Agricultural machinery. Economic evaluation of special mahines.

Agricultural machinery. Economic evaluation of universal machines and
technological complexes.
Kənd təsərrüfatı texnikasının sınağı. Traktorlar və kənd təsərrüfatı maşınları,
Trial of agricultural machinery. Machine and equipments for production of
heyvandarlıq və yem istehsalı üçün maşın və avadanlıqlar. Texniki ekspertiza. tractors and agricultural machine, cattle-breeding and fodder. Technical
expertise.

Mal-qara kəsimi məhsulları. Ətin və əlavə ət məhsullarının istehsalı. Termin və Slaughtered animal products. Production of meat and subproducts. Terms
təriflər.
and definitions.
Çörək-bulka məmulatlarının istehsalı. Termin və təriflər.
Production of bread-roll products. Terms and definitions.
Kənd təsərrüfatı traktorları. Sınaq metodları.

Agricultural tractors. Test methods.

Sıra
№-si
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

AZS
197-2005
AZS
198-2005

Traktor və kombayn dizelləri. Əsaslı təmirə verilməsi və əsaslı təmirdən
buraxılması. Texniki şərtlər.
Əllə ötürücülü daşınan çiləyicilər. Ümumi texniki şərtlər.

Tractor and combine dizel engines. Commissioning for major repairs and
release from major repairs. Specifications.
Portable hand-driven sprinklers. General specifications.

AZS
199-2005
AZS
200-2005
AZS
201-2005
AZS
202-2006
AZS
203-2006
AZS
204-2006
AZS
205-2006
AZS
206-2006
AZS
207-2006
AZS
208-2006
AZS
209-2006
AZS
210-2006
AZS
211-2006
AZS
212-2006
AZS
213-2006
AZS
214-2006
AZS
215-2006
AZS
216-2006
AZS
217-2006
AZS
218-2006
AZS
219-2006
AZS
220-2006
AZS
221-2006

Kultivatorlar-yastıkəsənlər. Ümumi texniki şərtlər.

Cultivators-ploskorezy. General specifications requirement.

Mal-qara kəsimi məhsulları. Mal-qara qanı və piyinin emalı. Termin və təriflər.

Süzmə. Texniki şərtlər.

Slaughtered animal products. Refining of animal blood and fat. Terms and
definitions.
Slaughtered animal products. Refining of animal guts. Terms and
definitions.
Yoghurt. Specifications.

Düşbərə üçün yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər.

Semimanufactures for "Dushbara". Specifications.

Karamel tipli şərq şirniyyatları. Ümumi texniki şərtlər.

Eastern sweets such as caramel. General specifications.

Efir yağları əsasında hazırlanan aromatizatorlar. Texniki şərtlər.

Aromatics on the basis of ethereal oils. Specifications.

Basdırmalı (ədviyyatlı qaxac ət). Texniki şərtlər.

Air -died meat with spices.Specifications.

Yarım bərk pendirlər. Ümumi texniki şərtlər.

Half solid cheese. General specifications.

Dovğa üçün pasta. Texniki şərtlər.

Paste for dovga. Specifications.

Meyvə lavaşı. Texniki şərtlər.

Fruit lavash. Specifications

Kəsmik məmulatları. Ümumi texniki şərtlər.

Curds products. General specifications.

Sukatlar. Ümumi texniki şərtlər.

Sukats. General specifications.

Balqabaq balı.Texniki şərtlər.

Pumpkin honey. Specifications.

AZS
222-2006
AZS
223-2006
AZS
224-2006
AZS
225-2006
AZS
226-2006
AZS
227-2006
AZS
228-2006
AZS
229-2006
AZS
231-2006
AZS
232-2006
AZS
233-2006
AZS
234-2006
AZS
235-2006
AZS
236-2006
AZS
237-2006
AZS
238-2006
AZS
239-2006
AZS
242-2006
AZS
243-2006
AZS
247-2006
AZS
248-2006
AZS
249-2007

Mal-qara kəsimi məhsulları. Mal-qara bağırsaqlarının emalı. Termin və təriflər.

Konfetlər. Ümumi texniki şərtlər.

Sweets. General specifications.

Avtomatik identifikasiya. Ştrixli kodlaşdırma. Termin və təriflər.

Automatic identification. Bar coding. Term and definitions.

Fabrik kərpicləri - divarlar üçün dolu və şaquli dəlikli. Rəsmi nəşr.

Factory bricks and vertically perforated bricks. Official publication.

İçməli təbii mineral sular. Ümumi texniki şərtlər.

Drinking natural mineral waters. General specifications.

Qoyun südü. Tədarük tələbləri.

Sheep milk. Purchase requirements.

Studen. Texniki şərtlər.

Studen. Specifications.

Dondurma üçün vafli. Ümumi texniki şərtlər.

Waffle for ice - cream. General specifications.

Dovğa. Ümumi texniki şərtlər.

Dovqa. General specifications.

Kimyəvi əlavələr - beton, qarışıq və məhlul üçün. Bölmə 2: beton
əlavələri təriflər və xüsusiyyətlər, uyğunluq, işarələmə və etiketləmə.

Chemical admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete
admixtures. Definitions, requirements, conformity, marking and labeling.

Tarktor və kombayn dizelləri. Stend sınaqlarının növü və proqramı.

Tractor and combine diesel engines. Types and programs of bench tests.

Operatorun iş yeri. Iş yeri elementlərinin qarşılıqlı yerləşdirilməsi.
Ümumi erqonomik tələblər.
Tarktorlar və kənd təsərrüfatı maşınları. Texniki xidmət.

Operator's workplace. Arrangement of workplace elements. General
ergonomic requirements.
Tractors agricultural and machines. Maintenance.

Traktorlar və kənd təsərrüfatı maşınları üçün pnevmatik şinlər.
Əsas parametrlər və ölçülər.
Sabun.

Pneumatic for tractors and agricultural machinery. Basic parameters and
dimensions.
Soap.

Şüşə təmizləyici - maddə maye. Rəsmi nəşr.

Glass cleaner - liquid. Official publication.

Dondurma. Ümumi texniki şərtlər.

Ice cream. General specifications.

Mexaniki təmizləyici toz. Rəsmi nəşr.

Mechanical scouring powder. Official publication.

Saç yuyulmasında istifadə olunan sintetik şampunlar. Rəsmi nəşr.

Shampoos - synthetic - for human hair. Official publication.

Avtomatik identifikasiya. Ştrixli kodlaşdırma. EAN/UPC (YEAEN/YUPİSİ)
simvolikasının spesifikasiyası.
Təzə yaşıl və qara zeytun. Texniki şərtlər.

Automatic identification. Bar coding. Symbology Specification EAN/UPC/

Konservləşdirilmiş yaşıl zeytun. Texniki şərtlər.

Canned green olives. Specifications.

İçalat kolbasaları. Ümumi texniki şərtlər.

Guts sausages. General specifications.

Turş süd məhsulları. Qablaşdırma, markalanma, daşınma və
saxlanma.
Konservləşdirilmiş ədviyyatlı qara zeytun. Texniki şərtlər.

Sour milk products. Packing, marking, transportation and storage.

Məktəbli dəftərləri. Texniki şərtlər.

School note-books. Specifications.

Zeytun yağı (Saflaşdırılmamış). Texniki şərtlər.

Unrefined olive oil. Specifications.

Reaktiv mühərriklər üçün yanacaqlar. Texniki şərtlər.

Fuel for propulsors. Specifications.

Yataq üçün döşək və balış. Texniki şərtlər.

Pillows and mattresses for bed.

Avtomatik identifikasiya. Ştrixli kodlaşdırma. Code 39 (Код 39)
simvolikasının xüsusiyyətləri.
Avtomatik identifikasiya. Ştrixli kodlaşdırma. Ştrixli kod simvollarının
oxunmasına təsir edən amillər.
Kağız dəsmallar. Rəsmi nəşr.

Automatic identification. Bar coding. Symbols specification Code 39.

Fresh green and blcak olives. Specifications.

Canned black olives with spices. Specifications.

Automotic identification. Bar coding. Factors affecting the reading of bar
code sybols.
Paper Towel. Official publication.

Sıra
№-si
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

AZS
250-2007
AZS
251-2007
AZS
252-2007
AZS
253-2007
AZS
254-2007
AZS
255-2007
AZS
256-2007
AZS
257-2007
AZS
258-2007
AZS
259-2007
AZS
260-2007

Tualet kağızı. Rəsmi nəşr.

Toilet tissue. Official publication.

Kağız salfetlər. Rəsmi nəşr.

Paper table Napkins. Official publication.

Taxta mebel - kamod. Rəsmi nəşr.

Wooden furniture - commode. Official publication.

Xəstəni müayinə etmə masası - ginekologiya. Rəsmi nəşr.

Table for patient examination - gynecology. Official publication.

Xəstəni müayinə etmə masası - ümumi məqsədli. Rəsmi nəşr.

Table for patient examination - general use. Official publication.

Xərək və xərək tutqacları.

Table for patient examination - general use. Official publication.

Sarğı arabası - metal rəfi. Rəsmi nəşr.

Medicine trolley - metallic shelved. Official publication.

Xəstə çarpıyaları (yeniyetmələr üçün). Rəsmi nəşr.

Hospital beds for adults. Official publication.

Polivinilxloriddən (PVC) istehsal edilən şlanqlar. Bağ şlanqı. Rəsmi nəşr.

Hoses made from PVC. Garden hose. Official publication.

Nərd - Taxta. Texniki şərtlər.

Backgammon. Specifications.

Avtomatik identifikasiya. Ştrixli kodlaşdırma. Ştrixli kodun xətli
simvollarının verifikatoru. Uyğunluq tələbləri. Rəsmi nəşr.

Automatic identification. Bar coding. Linear bar code symbols verifier.
Conformity requirements.

AZS
261-2007
AZS
262-2007
AZS
263-2007
AZS
264-2007
AZS
265-2007
AZS
266-2007
AZS
267-2007
AZS
268-2007
AZS
269-2007
AZS
270-2007

Dondurulmuş xəzər kilkə balığı. Texniki şərtlər.

Frozen Caspian sprat. Specifications.

Quru üsulla duza qoyulmuş qara zeytun. Texniki şərtlər.

Black olives in dry salt. Specifications.

Becərilən təzə şampinyon göbələyi.Texniki şərtlər.

Fresh cultivated champignon mushroom. Specifications.

Plastik hamam vannaları.Rəsmi nəşr.

Plastic bathtubs. Official publication.

Şüşə liflə möhkəmləndirilmiş plastik kütlədən çənlər. Su çənləri.
Rəsmi nəşr.
Turist - ekskursiya xidmətləri. Rekreasiya turizmi. Çimərliklərin təsnifatı. Rəsmi
nəşr.
Qiymətli kağızlar və əlaqəli maliyyə alətləri. Qiymətli kağızların beynəlxalq
identifikasiya kodlaşdırma sistemi. (ISIN)
Təbiəti mühafizə. Hidrosfer. Təbii və çirkab sularda neft məhsularınıntəyin
edilmə üsullarına ümumi tələblər.
Təbiəti mühafizə. Atmosfer. Tullantıların tərkibi üzrə təsnifat. Rəsmi nəşr.

Glass fiber reinforced plastic water tanks. Official publication.

AZS
271-2007
AZS
273-2007
AZS
274-2007
AZS
275-2007
AZS
277-2007
AZS
278-2007
AZS
279-2007
AZS
280-2007
AZS
281-2007
AZS
282-2007
AZS
283-2007
AZS
284-2007
AZS
285-2007
AZS
286-2016
AZS
287-2007
AZS
288-2007
AZS
289-2007
AZS
290-2007
AZS
291-2007
AZS
292-2007
AZS
293-2007
AZS
294-2008
AZS
295-2008
AZS
296-2008
AZS
297-2008
AZS
298-2008

Təbiəti mühafizə. Atmosfer. Mühərrikləri benzinlə avtomobillərin işlənmiş
qazlarında karbon oksidin, karbohidrogenlərin normaları və ölçmə üsulları.
Təhlükəsizlik tələbləri. Rəsmi nəşr.
Təbiəti mühafizə. Atmosfer. Yaşayış məntəqələrinin havasının keyfiyyətinə
nəzarət qaydaarı. Rəsmi nəşr.
Qadın gigiyenik ara qatları (Paketləri). Ümumi texniki şərtlər.

Tourist and excursion services. Recreation tourism. Classification of the
beaches. Official publication.
Securities and related financial instruments. International identification
coding system (ISIN) of securities
Nature protection. Hydrosphere. General requirements to methods of
definition of petroleum in natural and sewages.
Nature protection. Atmosphere. Classification of emission according to
composition. Official publication.
Nature protection. Atmosphere. Rates and methods of measuring carbon
monoxide and hydrocarbons content in exhaust gases of petrol - engine
vehicles. Safety requirements. Official publication.
Nature protection. Atmosphere. Air quality control regulations for populated
areas. Official publication.
Hygienic pads for women. General specifications.

Azkükürdlü neft koksu. Texniki şərtlər.

Low sulphur petroleum coke. Specifications.

Təzə şərq xurması. Texniki şərtlər.

Fresh kaki. Specifications.

Nərdivanlar - terminlər, tiplər, funksional ölçülər. Rəsmi nəşr.

Ladders - terms, types, functional sizes. Official publication.

Laklar yağ əsaslı. Rəsmi nəşr.

Varnishes - oil based. Official publication.

Ərgin pendirlər. Ümumi texniki şərtlər.

Melted cheeses. General specifications.

Yodlaşdırılmış xörək duzu. Texniki şərtlər.

Food common iodinated salt. Specifications.

Kolbasa məmulatları. Qablaşdırma, markalanma, daşınma və saxlanma.

Sausage products. Packing, marking, transportation and storage.

Qablaşdırılmış içməli su. Ümumi texniki şərtlər.

Paced drinking water. General specifications.

Süfrə xardalı. Ümumi texniki şərtlər.

Table mustard. General specifications.

Pendirlər. Qablaşdırma, markalanma, daşınma və saxlanma. Rəsmi nəşr.

Cheeses. Packing, marking, transportation and storage.

Milli xəmir xörəkləri üçün yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər.

Semimanufactures for national floury dishes. Specifications.

Pasterizə və ultrapasterizə (UYT) edilmiş qaymaq.

Pasteurized and ultra pasteurized (UHT) cream.

Kefir. Ümumi texniki şərtlər.

Kefir. General specifications.

Zelslər. Ümumi texniki şərtlər.

Zeks. General specifications.

Qara ciyər paştetləri. Ümumi texniki şərtlər.

Liver pastys. General specifications.

Qatılaşdırılmış şəkərli süd konservləri. Ümumi texniki şərtlər.

Condensed milk cans with sugar. General specifications.

Qovrulmuş tumlar. Texniki şərtlər.

Roast seeds. Specifications.

Konservləşdirilmiş üzüm yarpağı. Texniki şərtlər.

Canted grape leaves. Specifications.

Alüminium və alüminium ərintiləri - təkrar əritmə üçün ərinti qəlibləri.

Aluminium and aluminium alloys - alloyed ingots for remelting.

Turist - ekskursiya xidmətləri. Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərdə
ictimai iaşə müəssisələrinin təsnifatı.
Çuğundur salatları. Texniki şərtlər.

Tourist and excursion service. classsification of public catering
establishment at hotels.
Beet salads. Specifications.

Yarmalar ilə hazırlanan ət - bitki konservləri.

Canned meat - vegetable with cereals.

Bitki mənşəli marqarin.

Margarine - vegetable origin.

İçməli süd. Ümumi texniki şərtlər.

Milk is potable. General specifications.

Sıra
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275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
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317
318
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Standartın işarəsi və
nömrəsi
AZS
299-2008
AZS
302-2008
AZS
305-2008
AZS
309-2008
AZS
310-2008
AZS
315-2008
AZS
316-2008
AZS
317-2008
AZS
318-2008
AZS
319-2008
AZS
320-2008
AZS
321-2008
AZS
324-2008
AZS
325-2008
AZS
326-2008
AZS
327-2008
AZS
328-2008
AZS
329-2008
AZS
330-2008
AZS
331-2008
AZS
332-2008
AZS
333-2009
AZS
334-2009
AZS
335-2009
AZS
336-2008
AZS
337-2008
AZS
338-2009
AZS
339-2009
AZS
340-2009
AZS
341-2009
AZS
342-2009
AZS
343-2009
AZS
344-2009
AZS
350-2009
AZS
351-2009
AZS
352-2011
AZS
353-2011
AZS
354-2009
AZS
355-2009
AZS
356.1-2009
AZS
356.2-2009
AZS
356.3-2009
AZS
358-2009

AZS
359-2009
AZS
360-2010
AZS
361-2009

Standartların adı

Title of standards

Toyuq içalatı. Texniki şərtlər.

Chicken offal. Specifications.

Metrologiya. Əsas terminlər və təriflər.

Metrology. Basic terms and definitions.

Sınaq avadanlığının attestasiyası. Əsas müddəalar.

Vertification of testing equipment. General principles.

Emal sənayesində şərab materialları almaq üçün əl ilə yığılan təzə üzüm.
Texniki şərtlər.
Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi nişanı. Forması, ölçüləri və texniki tələblər.
Toyuq ətindən hisə verilmiş - bişirilmiş məhsullar. Texniki şərtlər.

Manually harvested fresh grapes for industrial wine production.
Specifications.
The pattern approval mark. The form, dimensions and techical
requirements.
Products of chicken meat, smoked and cooked. Specifications.

Balqabaq mürəbbəsi.Texniki şərtlər.

Pumpkin preserve. Specifications.

Donuz piyindən hazırlanan məhsullar.

Production of pork fat.

Yoqurt. Ümumi texniki şərtlər.

Yogurt. General specifications.

Toxuculuq lifləri və sapları. Termin və təriflər.

Textil fibres and yarus. Terms and definitions.

Tikiş və trikotraj məmulatları. Termin və təriflər.

Tailored and knitted goods. Terms and definitions.

Dərz dolğu materialları - kirəmit piltələr üçün təriflər və xüsusiyyətlər.

Materials for filing seams - definition and feature for ceramic plates

İnformasiya texnologiyası - Təhlükəsizlik metodları - İnformasiya
təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə əməli qaydalar.
İnformasiya texnologiyaları - Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi - Direktoriya:
Açıq açar və atributlar sertifikatı infrastruktur.
Qurudulmuş ədviyyat qarışıqları. Texniki şərtlər.

Information technology - Security techniques - practical rules to regulate
information security.
Information technology - Open Systems relationship - Directory:
Infrastructure attribute certificates and public key.
Dried spice mixes. Specificiations.

Konservləşdirilmiş döşəmə plov. Texniki şərtlər.

Canned dosheme plov. Specifications.

Dadverici qatqılarla hazırlanan süd. Ümumi texniki şərtlər.

Milk with taste fillings. Specifications.

Yerkökü salatları. Texniki şərtlər.

Carrot salads. Specifications.

Makaron məmulatları ilə hazırlanan ət - bitki konservləri. Texniki şərtlər.

Canned meat - vegetable with macaroni products. Specifications.

Dadverici - aromatik əlavələr edilmiş kiçik suxarı tikələri. Texniki şərtlər.

Rusk with taste - aromatic additions. General specifications.

Vodka. Qəbul qaydaları və analiz metodları.

Vodka. Acceptance rules and test methods.

Yeyinti məhsullarının qablaşdırılması üçün polimer istehlak tarası. Ümumi
texniki şərtlər.
Polietilentereftalat (PETF) butulkalar üçün preformalar. Ümumi texniki şərtlər.

Tares consumer polymeric for package of food - stuff. General
specifications.
Performs for bottles from polyethylene terefhalate. General specifications.

Tütün məmulatları. Qablaşdırma və markalanma.

Tobacco products.

Trikotaj məmulatları. Qüsurların termin və tərifləri.

Knitted goods.

Xam təbii ipək istehsalı. Termin və təriflər.

Raw silk manufacture. Terms and definitions.

3003, 5003-2B-10, 3603-2-12, 6003-2B-18, 702 və 2502-SM Markalı laprollar. Laprols^ 3003, 5003-2B-10, 3603-2-12, 6003-2B-18, 702 və 2502-SM.
Texniki şərtlər.
specifications.
Propilen oksidinin rektifikasiyasının kub qalığı. Texniki şərtlər.
Cube remainder of the rectification of the propylene oxide. Specifications.
Maye piroliz məhsulları. Export üçün E-tipli neft qətranları.Texniki şərtlər.

Fuel piroliz products the pitches of oil type "E" for export. Specifications.

Butilen -butadien fraksiyası. Texniki şərtlər.

Butilen-butadien fraction. Specifications.

Texniki propilen oksidi. Texniki şərtlər.

Propylene oxide technical. Specifications.

Texniki polipropilenqlikol. Texniki şərtlər.

Polypropylenqlikole. Specifications.

Ağır piroliz qətranı. Texniki şərtlər.

Tar of heavy piroliz. Specifications.

Ət qiyməsi ilə hazırlanan yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər.

Semi manufactures of minced meat. Specifications.

Qurudulmuş subtropik meyvələr.Texniki şərtlər.

Dried subtropical - fruits. Specifications.

Yalnız fiziki üsullarla konservləşdirilmiş tomat şirəsi.

Tomat juice preserved exclusively by physical means.

Meyvə şirələri və nektarları.

Fruit juices and nectars.

Günəbaxan yağı. Texniki şərtlər.

Sunflower oil. Specifications.

Qarğıdalı yağı. Texniki şərtlər.

Maize oil. Specifications.

İnformasiya texnologiyası. Təhlükəsizliyin təmin edilməsinin metod və
vasitələri. İnformasiya texnologiyalarının təhlükəsizliyinin qiymətləndirmə
meyarları. Hissə 1. Giriş və ümumi model.
İnformasiya texnologiyaları - Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi - Direktoriya:
Açıq açar və atributlar sertifikatı infrastruktur.
İnformasiya texnologiyası. Təhlükəsizliyin təmin edilməsinin metod və vasitələri
informasiya texnologiyalarının təhlükəsizliyinin qiymətləndirmə kriteriləri Hissə
3.
AR FHN-nə məxsus nəqliyyat vasitələri üzərində tanınma nişanları, xüsusi işıq
və səs siqnalları. Texniki tələblər.

Information technology. Security techniques. Evaluation criteria for IT
security. Part 1. Introduction and general model.

BM-4 vakuum yağı. Texniki şərtlər.

Vacuum oil BM-4. Specifications.

Təzə əncir. Texniki şərtlər.

Fresh figs. Specifications.

Kartoflu ət konservləri. Texniki şərtlər.

Canned "Meat with potato". Specifications.

Information technology - Open Systems relationship - Directory:
Infrastructure attribute certificates and public key.
İnformation technology. Methods and means of ensuring the safety criteria
for assessing the security of information technology. Part 3.
Transport menas of Ministry of Emergency Situations of Azerbaijan
Republic. Identification signs? special light and sound signals. Technical
requirements.
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400-2010

Təzə yemişan. Texniki şərtlər.

Fresh hawthorn. Specifications.

Təzə innab. Texniki şərtlər.

Fresh jujube. Specifications.

Hava mühütlü orta gərginlikli metal mühafizəli modulyar hüceyrələr. Texniki
şərtlər.
Metal mühafizəli alçaq gərginlikli paylayıcı panellər. Texniki şərtlər.

Air environment middle tension metal guarding modular cells. Technical
conditions.
Metal guarding low (rascal) tension distributive panels. Specifications.

Beton mühafizəli komplekt OG/AG transformator yarınm stansiyası. Texniki
şərtlər.
Turist-ekskursiya xidmətləri. Yerləşdirmə vasitələri. Ümumi tələblər.

Concrete guarding complete set OG/AG transformer halt. Technical
Conditions.
Tourist and excursion service Accommodations. Common demands.

Turist-ekskursiya xidmətləri. Turist marşrutlarına tələblər. Ümumi tələblər.

Tourist - excursion service. Requirements to tourist routes.

Turist-ekskursiya xidmətləri. Termin və təyinatlar.

Tourist - excursion service. Terms and Prescribes.

Halal ət məhsulları. İstehsalı, daşınması, saxlanması və satışı üzrə ümumi
tələblər.
Ət məhsulları. Keyfiyyətin orqanoleptik qiymətləndirilməsi üzrə termin və
təriflər.
Quş əti məhsulları. Termin və təriflər.

Halal standards for meat. General requirements to production,
transportation, storage and sale
Meat products. Terms and definitions on organoleptical quality evalution.

Meyvə tərəvəz konservləri texnoloji proseslər. Termin və təriflər.

Canned friuts vegetables technological procesees. Terms and definitions.

Dizel yanacağı. Texniki şərtlər.

Diesel fuel. Specifications.

Dizel yanacağı. Texniki şərtlər.

Disel fuel. Specifications.

Avro dizel yanacağı. Texniki şərtlər.

Esel fuel Evro. Specifications.

Dəri qalantereya məmulatları. Termin və təriflər.

Leather goods. Rems and definitions.

Yumşaq süni dəri. Qüsurlar. Termin və təriflər.

Soft artificial leather. Defects. Terms and definitions.

Metalların elektrokimyəvi emalı. Termin və təriflər.

Electrochemical processing of metal. Terms and definitions.

İstehsalatın texnoloji hazırlığı. Əsas anlayışların termin və tərifləri.
Halal termininin istifadəsi üzrə ümumi qaydalar

Technological preparation of production. Terms and definition of basic
concepst.
General rules on the use term of "halal"

Quş emalı sənayesi. Termin və təriflər.

Poultry - processing industry. Terms and definiotons.

Motor yanacaqları. Etilsiz benzin. Texniki şərtlər.

Automotive fuels. Unleadd petrol. Specifications.

Kompressor yağları. Texniki şərtlər.

Compressor oil. Specifications.

Neft yanacağı. Mazut 40. Texniki şərtlər.

Oil fuel. Blac oil 40. Specifications.

T-1500 markalı transformator yağı. Texniki şərtlər.

Transformer oil T-1500. Specifications.

AZS
401-2010
AZS
402-2010
AZS
404-2010
AZS
405-2011
AZS
406-2011
AZS
407- 2010
AZS
409-2010

Products of popultry meat. Terms and definiotons.

Plastik kütlələr, polimerlər və sintetik qətranlar. Kimyəvi adlar, termin və təriflər. Plastics, polymers and synthetic resins. Chemical names, terms and
definitions.
Neft məhsulları. Termin və təriflər.
Petroleum products. Terms and definitions.
Milli qiymətləndirmə standartı. Qiymətləndiricilərin peşə etikası.

National assesment standard. Professional ethics of appraisers

Milli qiymətləndirmə standartı. Qiymətləndiricilərin ümumi anlayışı və prinsipləri. National assesment standard. General understanding and principles of
appraisers
Milli qiymətləndirmə standartı. Bazar dəyəri qiymətləndirmə bazası kimi.
National assesment standard. market value as basis of valuation.
Milli qiymətləndirmə standartı. Bazar dəyərinin fərqli qiymətləndirmə bazaları.

National assesment standard. Different valuation basis of market value

Milli qiymətləndirmə standartı. Qiymətləndirmə hesabatının tərtibi.

National assesment standard. Compilation of valuation report.

Milli qiymətləndirmə standartı. Qeyri - maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi.

National assesment standard. Valuation of the intangible assets.

Milli qiymətləndirmə standartı. Istehsal vasitələrinin, maşın və avadanlıqların
qiymətləndirilməsi.
Milli qiymətləndirmə standartı. Maliyyə hesabatı və müvafiq mühasibat
hesabatları üçün qiymətləndirmə.
Milli qiymətləndirmə standartı. Ssuda təminatı, girov və borc öhdəliklərinin
qiymətləndirilməsi.
Boru kəməri armaturası. Termin və təriflər.

National assesment standard. Valuation of property, plant and equipment.

İstilik elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının texnoloji parametrlərinin
ölçülmə xətalarının normaları.
Pəhriz çörəyi və zənginləşdirilmiş çörək. Ümumi texniki şərtlər.

Norm error of measurement of technological parametrs of thermal power
stations and substations.
Dietic and fortified bread. General specifications.

Diabetik təbii meyvə şirələri

Diabetic natural fruit juices.

Keyfiyyət sistemləri. Risklərin təhlil və kritik nəzarət nöqtələri əsasında yeyinti
məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin idarə edilməsi. Ümumi tələblər.

Quality system. Food products quality and safety managment on the basis
of hazard analysis and critical control points. General requirements.

Toxuculuq saplarının qüsurları. Termin və təriflər.

Defects of textile yarms. Terms and definitions.

Tikiş məmulatları. Defektlərin termin və tərifləri.

Sawing wares/ terms and definitions for defects.

Tikiş istehsalının texnologiyası. Termin və təriflər.

Technology of sewing wares prodyctions. Terms and definitions.

Peçenye. Ümumi texniki şərtlər.

Biscuits.General specifications.

Makaron məmulatları. Ümumi texniki şərtlər.

Macaroni products. General specifications.

Pitsa üçün yarımfabrikat.Ümumi texniki şərtlər.

Semimanufactures for pizza. General specifications.

Süd və süd emalı məhsulları. Termin və təriflər.

Milk and products of milk processing. Terms and definitions.

National assesment standard. Valuation for the financial statements and
related accounting reports.
National assesment standard. Assurance of collateral, collateral and debt
assessment.
Pipeline vaives. Terms and definitions.

Sıra
№-si

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

Tədarük olunan və göndərilən taxıl. Termin və təriflər.

Grain for supplies and delivery. Terms and definitions.

Pirotexnika məmulatlar. Ümumi təhlükəsizlik tələbləri.

Pyrotechnic goods. General safety requirements.

370

AZS
410-2011
AZS
412-2011
AZS
414-2010

Kabellər. Polivinilxlorid izolyasiyalı. Nominal gərginliyi ən çox 450/750V olan.
Hissə 3: Sabit qurğular üçün tək naqilli örtüksüz kabellər.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750v. Part 3: Odd conductor uncovered cables for constant devices.

371

AZS
415-2010

Kabellər. Polivinilxlorid izolyasiyalı. Nominal gərginliyi ən çox 450/750V olan.
Hissə 4: Sabit qurğular üçün üzlüklü kabellər.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750v. Part 4: Constant (stable) devices for mask condutors.

AZS
416-2010
AZS
417-2010

Kabellər. Polivinilxlorid izolyasiyalı. Nominal gərginliyi ən çox 450/750V olan.
Hissə 5: Elastik kabellər (Şnurlar).
Kabellər. Nominal gərginliyi 1 kv-dan (UM=1.2Kv) 30 Kv-a (UM=36kv) qədər
olan sıxılıb çəkilmiş güc kabelləri və onların köməkçi təchizatları. Hissə 1:
Nominal gərginliyi 1 kv (UM=1.2Kv) və 3 kv (UM=3.6kv) olan kabellər.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750v. Part 5: Flexible cables (Cords).
Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltage from 1 Kv (UM=1.2kv) 30 Kvn (UM=36kv)/ Part 1: Cables for rated
voltages of 1 Kv (UM=1.2kv) and 3Kv (UM=3.6kv).

AZS
418-2010

Kabellər. Nominal gərginliyi 1 kv-dan (UM=1.2Kv) 30 Kv-a (UM=36kv) qədər
olan sıxılıb çəkilmiş güc kabelləri və onların köməkçi təchizatları. Hissə 2:
Nominal gərginliyi 6 kv (UM=7.2Kv) və 30 kv (UM=3.6kv) olan kabellər.

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltage from 1 Kv (UM=1.2kv) 30 Kv-a (UM=36kv)/ Part 2: Cables for rated
voltages of 6 Kv (UM=7.2kv) up to 3Kv (UM=3.6kv).

AZS
419-2010
AZS
420-2010
AZS
421-2010
AZS
422-2010
AZS
423-2010
AZS
424-2010
AZS
425-2015
AZS
437-2010
AZS
438-2010
AZS
439-2010
AZS
440-2010
AZS
441-2010
AZS
442-2010
AZS
443-2011
AZS
444-2010
AZS
445-2010
AZS
446-2010
AZS
447-2010

İnformasiya texnologiyaları. Sözlük. Hissə 1: əsas terminlər.

Information technology. Vocabulary. Part 1: Fundamental terms.

İnformasiya texnologiyaları. Sözlük. Hissə 8: Təhlükəsizlik.

Information technology. Vocabulary. Part 8: Security.

İnformasiya texnologiyaları. Sözlük. Hissə 9: Verilənlərin ötürülməsi.

Information technology. Vocabulary. Part 9: Data communication.

İnformasiya texnologiyaları. Sözlük. Hissə 17: Verilənlərin bazaları.

Information technology. Vocabulary. Part 17: Database.

İnformasiya texnologiyaları. Sözlük. Hissə 25: Lokal şəbəkələr.

Information technology. Vocabulary. Part 25: Local area networks.

İnformasiya texnologiyaları. Sözlük. Hissə 27: Ofisin avtomatlaşdırılması.

Information technology. Vocabulary. Part 27: Office automation.

Sərnişin stansiya qurğuları və avtomobilləri.

Equipments and automobiles of passenger stations.

Süni trikotaj xəz. Termin və təriflər.

Imitation knitted fur. Terms and definitions.

Tikiş - toxuculuq maşınları. Termin və təriflər.

Stitch - knit machines. Terms and definitions.

Karamel. Ümumi texniki şərtlər.

Caramel. General specifications.

Yeyinti məhsullarına zəruri qida maddələrinin əlavə edilməsinin əsas
prinsipləri.
Balıq və balıq məmulatları. Termin və təriflər.

General principles for the addition of essential nutrients to foods.

Ət gigiyenasının ümumi prinsipləri.

General principles of meat hygiene.

Orta və az dövrlü dizellər üçün motor yanacaqları. Texniki şərtlər.

Motor fuel for medium and low speed diesel engines. Specifications.

Neft emalı müəssisələri üçün neft. Texniki şərtlər.

Petroleum for oil-processing plants. Specifications.

Turbin yağları. Texniki şərtər.

Turbine oils. Specifications.

Universal motor yağları və avtomobil karbürator mühərrikləri üçün yağlar.
Texniki şərtlər.
Azərbaycan Respublikası ərazisində dövriyyəyə buraxılan avtonəqliyyat
vasitələrindən atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair tələblər.

Universal motor and automobile carburettor engine oils. Specifications.

Sənaye yağları. Texniki şərtlər.

Industrial oils. Specifications.

Soyuducu maşınlar üçün yağlar. Texniki şərtlər.

Oils for refrigerating machines. Specifications.

Müfəttiş nəzarətinin keçirilməsi qaydası.

Rules of inspection control.

Məhsulun eyniləşdirilməsi. Ümumi müddəalar.

İdentification of products. General principles.

368
369

372

373

374

375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

406

407

408

409

AZS
448-2010
AZS
449-2010
AZS
454-2010
AZS
455-2010
AZS
457-2011
AZS
460-2010
AZS
463-2011
AZS
465-2010
AZS
466-2010
AZS
467-2010
AZS
468-2011
AZS
469-2010
AZS
472-2011
(ГОСТ 8269.0-97)
AZS
473-2011
(ГОСТ 8267-93)
AZS
474-2011
(ГОСТ 8735-88
AZS
475-2011
(ГОСТ 8736-93)
AZS
476-2011
(ГОСТ 4001-84)

Fish and fish products. Terms and definitions.

Requirements concerning the emission of pollutants by vehicles being in
use on the territory of the Republic of Azerbaijan.

Qablaşdırılmış təmli və ətirli qara məxməri çay. Texniki şərtlər.

Packed flavored and aromatic black tea. Specifications.

Draje. Ümumi texniki şərtlər.

Sugar plums. General specifications.

Orta gərginlik çarpaz bağlı polietilen (XLPE) izolyasiyalı enerji kabelləri. Texniki Middle tension transversal close (connected) polietilen (XLPE) cables of
şərtlər.
isolation energy. Technical conditions.
Təkərli kənd təsərrüfatı traktorları. Ümumi texniki şərtlər.
Tractors of wheeled agriculture. General specifications.
Balıq və dəniz məhsullarından hazırlanan konservlər və preservlər. Termin və Canned and preserved fish and other seaproducts. Terms and definitions
təriflər.
Kəsim üçün qaramal. Texniki şərtlər.
Cattle for slaughter. Specifications.
Qarışıq meyvə nektarları. Rəhbər göstərişlər.

Mixture fruit nectars. Guidelines.

Nişasta patkası. Ümumi texniki şərtlər.

Starch syrup. General specifications.

İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından və sənaye istehsalı tullantılarından
qırmadaş və çınqıl. Fiziki - mexaniki sınaq üsulları.

Mauntainous rock road-metal and gravel, industrial waste products for
construction works. Methods of physical and mechanical tests

İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından qırmadaş və çınqıl. Texniki şərtlər.

Crushed stone and gravel of solid rocks for construction works.
Specifications.

İnşaat işləri üçün qum. Sınaq üsulları.

Sand for construction work. Testing methods.

İnşaat işləri üçün qum. Texniki şərtlər.

Sand for construction work. Specifications.

Dağ süxurlarından divar daşları. Texniki şərtlər.

Natural rock wall blocks. Specifications.

Sıra
№-si
410

411

412

413

414

415
416
417
418
419
420
421

422

423
424
425

426

427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

443

444

445

446

447

448

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

AZS
477-2011
(ГОСТ 22690-88)
AZS
478-2011
(ГОСТ 9479-98)
AZS
479-2011
(ГОСТ 5382-91)
AZS
480-2011
(ГОСТ 30629-99)
AZS
481-2011
(ГОСТ 530-2007)
AZS
482-2011
(ГОСТ 829.1-97)
AZS
484-2010
AZS
487-2010
AZS
489-2010
AZS
490-2010
AZS
491-2011
AZS
492-2010
(İSO/EN 27005-2008)
AZS
493-2010
(İSO/EN 18044-2007)
AZS
494-2010
(İSO/EN 27001-2005)
AZS
495-2010
AZS
496-2010
AZS
497-2010
(İSO/EN 17770-1-2005)

Betonlar. Dağıdılmadan nəzarət edərək sınağın mexaniki üsullarla
möhkəmliyin müəyyən edilməsi.

Concretes determination of strenght by mechanical methods of
nondestructive testing

Üzlük, inşaat-memarlıq, memorial və digər məmulatların istehsalı üçün dağ
süxurlarından ibarət bloklar. Texniki şərtlər.

Rock bloks used for manufacture of facing, architectural and building,
memorial and other products. Specifications.

Sementlər və sement istehsalı üçün materiallar. Kimyəvi analiz üsulları.

Cements and materials for cement production. Chemical analysis methods.

Dağ süxurlarından üzlük materiallar və məmulatlar. Sınaq üsulları.

Сladding materials and products made of natural stone. Testing methods.

Keramik kərpic və daşlar. Ümumi texniki şərtlər.

Ceramic bricks and stones. General specifications.

İnşaat işləri üçün sənaye tullantılarından və dağ süxurlarından hazırlanmış
qırmadaş və çınqıl. Kimyəvi analiz üsulları.

Mauntainous rock road - metal and gravel, industrial waste products for
construction works.Methods chemical analysis.

İstilik izolyasiyası məmulatları - binalar üçün - zavod olaraq ekstrüzyonla emal
edilən polistrol köpük (XPS). Xüsusiyyətləri.
Kəsim üçün qoyun və keçilər. Texniki şərtlər.

Thermal insulation products for buildings - factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS). Specifications.
Sheep and goats for slaughtering. Specifications.

Tikiş məmulatlarının detalları. Termin və təriflər.

Components of failored goods. Terms and Definitions.

Kimyəvi liflərin istehsalı. Termin və təriflər.

Production of chemical fibres. Terms and definitions.

Çoxfunksiyalı korroziya inhibitorları. Texniki şərtlər.

Polyfunctional inhibitors of corrosion. Specifications.

İnformasiya texnologiyaları. Təhlükəsizlik metodları. İnformasiya təhlükəsizliyi
risklərinin idarə olunması.

Information technology. Security techniques. İnformation security risk
management.

İnformasiya texnologiyası. Təhlükəsizliyin təmin edilməsinin metod və
vasitələri. İnformasiya təhlükəsizliyi insidentinin idarə olunması.

İnformation technology. security techniques. İnformation security incident
management.

AZS
498-2010
AZS
499-2011
AZS
502-2011
AZS
507-2010
AZS
508-2010
AZS
509-2010
AZS
511-2010
AZS
512-2010
AZS
514-2010
AZS
516-2010
AZS
518-2010
AZS
519-2010
AZS
523-2010
AZS
524-2010
AZS
527-2010
AZS
529-2011
(ГОСТ 10181-2000)
AZS
530-2011
(ГОСТ 13087-81)
AZS
531-2011
(ГОСТ 22266-94)
AZS
532-2011
(ГОСТ 18105-86)
AZS
533-2011
(ГОСТ 23732-79)
AZS
534-2011
(ГОСТ 8462-85)
AZS
535-2011 (ГОСТ 3010894)

Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırma sistemi.

Certification systems of the homogeneous products.

Laboratoriya analizi üçün su. Texniki tələblər və sınaq üsulları.

Water for analytical laboratory use. Specifications and test methods.

Heyvan və bitki mənşəli yağlar və piylər. Sınaq nümunəsinin hazırlanması.

Vegetable and animal oils and fats. Preparation of test sample.

Çay. Suda həll olunan ekstrativ maddələrin təyini.

Tea. Methods for determination of water extracts.

Çay. Ümumi, suda həll olmayan və suda həll olan külün təyini üsulları.
Çay. Nümunə götürmə.

Tea. Methods for determination of total, water - insoluble and water soluble ash.
Tea. Sampling.

Çay. Xam sellülozun təyini.

Tea. Methods for determination of crude fibre.

Çay. Xırdalanmış nümunənin hazırlanması və quru maddələrin təyini üsulu.

Tea. Method for preparation of dry content.

Bitki və heyvan yağları və piyləri. Nümunə götürmə.

Vegetable and animal oils and fats. Samling.

Bitki və heyvan yağları və piyləri. Nəmlik və uçucu maddələrin miqdarının
təyini.
Bitki və heyvan yağları və piyləri. Peroksid ədədinin təyini.

Vegetable and animal oils and fats. Determination of moisture and volatile
content.
Vegetable and animal oils and fats. Determination of peroxide value.

Bitki və heyvan yağları və piyləri. Yod ədədinin təyini.

Vegetable and animal oils and fats. Determination of iodine value.

Bitki və heyvan yağları və piyləri. Sabunlaşma ədədinin təyini.

Vegetable and animal oils and fats. Determination of saponification value.

Bitki və heyvan yağları və piyləri. Həll olmayan qarışıqların miqdarının təyini.
Bitki və heyvan yağları və piyləri. Refraksiya indeksinin təyini.

Vegetable and animal oils and fats. Determination of insoluble impurities
content.
Vegetable and animal oils and fats. Determination of refractive index.

Beton qarışıqları. Sınaq üsulları.

Concrete mixtures. Testing methods.

Betonlar. Sürtülmədə yeyilmənin təyin edilməsi üsulları.

Concretes. Methods of determination of abrasion.

Sulfatadavamlı sementlər. Texniki şərtlər.

Sulphate - resistant cements. Specifications.

Betonlar. Möhkəmliyin yoxlama qaydaları.

Concretes rules for the strentgh control.

Beton və məhlullar üçün su. Texniki şərtlər.

Water for concretes and mortars. Specifications.

Divar materialları. Əyilmə və sıxılmada möhkəmlik həddinin təyin edilməsi
üsulları.

Wall materials. Methods for determination of ultimate compressive and
bending strength.

İnşaat materialları və məmulatları. Təbii radionuklidlərin xüsusi səmərəli
aktivliyinin təyini.

Building materials and elements. Determination oа specific activity of
natural radioactive nuclei

İnformasiya təhlükəsizliyi. Təhlükəsizlik metodları. İnformasiya təhlükəsizliyinin İnformation technology. Security techniques. İnformation security
idarə edilməsi sistemləri. Tələblər.
management systems. Requirements.
Kompüter klaviaturasında hərflərin azərbaycan dilinə uyğun düzümü.

Language depend keyboard layout of letters of alphabet of Azerbaijan

Azərbaycan əlifbası hərflərinin dildən asılı olmayan klaviatura düzümü.

Language indepent keyboard. Layout of letters of alphabet of Azerbaijan.

İnformasiya texnologiyaları. Təhlükəsizlik metodları. Açarların idarə olunması. İnformation technology. Security techniques. Key management. Part 1:
Hissə 1: Struktur.
Framework.

Sıra
№-si
449

450

451
452
453
454
455

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

478

479

480

481

482

483
484
485
486
487
488

Standartın işarəsi və
nömrəsi
AZS
536-2011
(ГОСТ 17624-87)
AZS
537-2011
(ГОСТ 24099-80)
AZS
538-2011
(ГОСТ P 52544-2006)
AZS
539-2011
AZS
540-2010
AZS
541-2011
AZS
563-2011
(İSO 14031-99)
AZS
564-2011
(İSO 15903-2002)
AZS
565-2011
AZS
566-2011
AZS
567-2011
AZS
568-2011
(ISO 13535-2000)
AZS
569-2011
AZS
572.2-2011
AZS
572.3-2011
AZS
572.4-2011
AZS
572.5-2011
AZS
573.0-2011

Standartların adı

Title of standards

Betonlar. Möhkəmliyin ultrasəs üsulu ilə təyini.

Concrete. Ultrasonic method of strength determination.

Təbii daşlar əsasında hazırlanan dekorativ tavalar. Texniki şərtlər.

Decorative facing slabs of crushed natural stone. Specifications.

Dəmir - betonlar konstruksiyalarının armaturlanması üçün A 500 C və B 500 C Weldable deformed reinforcing rolled of a A 500 C and B 500 C classes for
sinifli qaynaqlanan dövri profilli yayma armatur. Texniki şərtlər.
reinforcement of concrete constructions. Specifications.
Yalnız fiziki üsullarla konservləşdirilmiş alma şirəsi.

Apple juices preserved exclusively by physical means.

Quş əti və əlavə quş əti məhsullarından hazırlanan yarımfabrikatlar. Ümumi
texniki şərtlər.
Qarışıq meyvə şirələri. Rəhbər göstərişlər.

Semi- prepared poultry meat and poultry offal. General specifications.

Ətraf mühitin idarə olunması. Ekoloji effektivliyin qiymətləndirilməsi. Ümumi
tələblər.

Environmental management. Environmental performance evaluation.
General requirements.

Torpağın keyfiyyəti - torpağı qeydiyyata almaq üçün format və ərazi haqqında
məlumat.

Soil quality - Format for recording soil and site information.

Turizm informasiya nişanları. Ümumi texniki şərtlər.

Tourists information signs. General specifications.

Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında azot oksidinin
(Nox) naftilentilendiaminlə spektrometrik metodla təyini.
Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında tozun (asılı
bərk hissəciklərin) qravimetrik metodla təyini.
Neft və qaz sənayesi - qazma və istismar avadanlığı - endirmə - qaldırma
əməliyyatı üçün avadanlıq.

Ambient air. Determination of the mass concertration of nitrogen oxides
naphthylethlenediamine spectrophometrik method.
Ambient air. Determination of the mass concertration of particulate matter
(dust). Manual gravimetric method.
Oil and gas industry - drilling and exploitation equipment - equipment for
upgrade - lifting operation.

Kəmiyyət vahidləri.

Units of quantities.

Betonlar. Nəmliyin təyini üsulu.

Concretes. Method of determination of moisture content.

Betonlar. Suudmanın təyini üsulu.

Concretes. Method of determination of water absorption.

Betonlar. Məsaməlilik göstəricilərinin təyini üsulları.

Concretes. Method of determination of porosity parameters.

Betonlar. Sukeçirməzliyin təyini üsulları

Concretes. Methods for determination of watertightness

Gil xammalı. Analiz üsullarına ümumi tələblər.

Cray raw materials. General requirements for the methods of testing.

Mixed fruit juices. Guidelines.

AZS
573.1-2011
AZS
573.2-2011
AZS
573.3-2011
AZS
573.4-2011
AZS
573.6-2011
AZS
573.7-2011
AZS
573.8-2011
AZS
573.9-2011
AZS
573.10-2011
AZS
573.11-2011
AZS
573.12-2011
AZS
582-2011
(EN 13230-1)

Gil xammalı. Plastikliyin təyini üsulu.

Cray raw materials. Method for determination of plasticity.

Gil xammalı. Narın dispersli fraksiyanın təyini üsulu.

Cray raw materials. Method for determination of finely dispersed fractions.

Gil xammalı. Sərbəst silisium dioksidinin təyini üsulu.

Cray raw materials. Method for determination of free silicon dioxide.

Gil xammalı. İridənəli giriklərin təyini üsulu.

Gil xammalı.Gillərin bişməsinin təyini üsulu.

Cray raw materials. Method for determination of coarse - grained
inclusions.
Cray raw materials. Method for determination of calcium and magnesium in
water extract.
Cray raw materials. Method for determination of chlorine ions in water
extract.
Cray raw materials. Method for determination of sulphate ions in water
extract.
Cray raw materials. Method for determination of sintering power of clays.

Gil xammalı. Mineraloji tərkibinin təyini üsulu.

Cray raw materials. Method for determination of mineral composition.

Gil xammalı. Asan əriyən gillərin odadavamlılığının təyini üsulu.

Dəmir yolu üçün texniki qaydalar. Beton rels yolu üçün şpallar və dayaqlar.
Hissə 1: Ümumi tələblər.

Cray raw materials. Method for determination of refractoriness of fusible
clays.
Cray raw materials. Method for determination of fraction retained on sieve
№ 0063.
Railway applications. Track - Concrete sleepers and bearers. Part 1:
General requirements.

AZS
583-2011
(EN 13230-2)

Dəmir yolu üçün texniki qaydalar. Beton rels yolu üçün şpallar və dayaqlar.
Hissə 2: Əvvəlcədən gərginləşdirilmiş tək bloklu şpallar.

Railway applications. Track - Concrete sleepers and bearers. Part 2:
Prestressed monoblock sleepers.

Çoxqatlı qoruyucu şüşələr. Ümumi texniki şərtlər.

Laminated safety glass. General specifications

Ölçmə vasitələrinin istehsalına, vəziyyətinə, istismarına, ölçmələrin attestasiya
edilmiş metodikalarla yerinə yetirilməsinə, etalonlara, metroloji qayda və
normalara riayət edilməsinə dövlət metroloji nəzarətinin həyata keçirilməsi
qaydası.
İcra xidməti operativ nəqliyyat vasitələrinin rəng qrafikası sxemləri, fərqləndirici
nişanları. Texniki tələblər.

The procedure for the implementation of state metrological supervision of
the release, condition and use of measuring instruments, certified methods
for performing measurements, standards and observance of metrological
rules and norms.
Executive service operative transport, colourgrafic diagrams, identification
signs.Technical reqirements.

Elektrik stansiyaları və istilik şəbəkələri istilik - mexaniki avadanlıqlarının
istismarında təhlükəsizlik texnikası qaydaları.
Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması zamanı uçotuna dair
nümunəvi təlimat.
T-1500-30 və T-1500-45 markalı transformator yağları. Texniki şərtlər.

Power plants and heat works safety security of heat - mechanical
equipment.
Sample instructions for keeping power generation, transmission and
distribution.
T-1500-30 and T-1500-45 transformer oils. Specifications.

AZS
584-2011
(ГОСТ Р 51136-2008)
AZS
585-2011

AZS
586-2011

AZS
587-2011
AZS
588-2011
AZS
589-2011
AZS
591-2011
AZS
592-2011
AZS
594-2011

Gil xammalı. Kalsium və maqneziumun su ilə ekstraksiya yolu ilə təyini üsulu.
Gil xammalı. Su ilə ekstraksiya yolu ilə xlor - ionlarının təyini üsulu.
Gil xammalı. Su ilə ekstraksiya yolu ilə sulfat - ionlarının təyini üsulu.

Gil xammalı. 0063 №-li torlu ələkdə qalığın təyini üsulu.

Energetika sahəsinin əsas terminlərinin izahlı lüğəti. Terminoloji lüğət.

Dictionary of key terms in the energy field. Terminology.

Monterey tipli metalkirəmit dam örtükləri.

Monterey type ceramic - metal roofs

Parçaların qüsurları. Termin və təriflər.

Fabrics faults. Terms and definitions.

Sıra
№-si

489

490

491

492

493

494

495

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

AZS
Konservləşdirilmiş döyülmüş ətin hazırlanması.
595-2011
(CODEX STAN 98-1991)
AZS
596-2011
(ГОСТ Р 52481-2005)
AZS
597-2011
AZS
598-2011
(CODEX STAN A-61978)
AZS
599-2015

Title of standards
Codex standard for cooked cured chopped meat.

Qida boyaları. Termin və təriflər.

Food colours. Terms and definitions.

Makaron məmulatları. Termin və təriflər.

Macaroni products. Terms and definitions.

Pendirlər üçün ümumi standart.

General standard for cheese.

Nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularının dövlət qeydiyyat nişanları. Tipləri və Licence plate for motor vehicles and trailers - Types and basic dimensions.
əsas ölçüləri.Texniki tələblər.
Technical requirements.

AZS
Yerləbirləşdirmə və elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən mühafizə . Termin və
təriflər.
600-2011
(ГОСТ Р МЭК 60050195-2005)
AZS
Zərdab -albuminli pendirlər üçün standart.
601-2011 (CODEX
STAN A-7-1971, Rev. 22006)

Earthing and protection against electric shock. Terms and definitions.

Codex standard for whey cheeses.

İlk dəfə istehsal edilən beton məmulatları- Tərkibində möhkəmləndirici şüşə lif Precast concrete products- General rules for factory production control of
olan sementlərin sənaye istehsalına nəzarətin ümumi qaydaları.
glass- fibre reingorced cement

499

AZS
602-2011
(TS EN 1169/nissan
2011)
AZS
603.1-2011
AZS
603.2-2011
AZS
603.3-2011
AZS
603.4-2011

Dəniz sularından nümunənin götürülməsi üzrə qaydalar.

Guidance on sampling from marine waters.

500

AZS
603.5-2011

Çirkab sulardan nümunələrin götürülməsi üzrə qaydalar.

Guidance on sampling of waste waters.

501

AZS
606-2011

Vakuum distillatı. Qətranların təyini üsulu. Texniki şərtlər.

Vacuum distillate. Method for determination of gum content. Specifications.

502

Dadverici - aromatik əlavələr və qida aromatizatorları. Termin və təriflər.

Food flavour additives and food flavourings. Terms and definitions.

Foot - wear. Terms and definitions for defects.

496

497
498

Təbii və süni göllərdən su nümunəsinin götürülməsi üzrə qaydalar.

Guidance on sampling from lakes, natural and man-made.

Dib çöküntülərindən və lildən nümunələrin götürülməsi üzrə qaydalar.

Guidance on sampling from of bottom sediments

Su axınlarından nümunələrin götürülməsi üzrə qaydalar.

Guidance on sampling of rivers and streams.

503

AZS
607-2011
(ГОСТ Р 52464-2005)
AZS
608-2011
(ГОСТ 27438-87)

Ayaqqabı. Qüsurların termin və tərifləri.

504

AZS
609-2011
(ГОСТ Р ЕН ИСО
20846-2006)
AZS
610-2011
AZS
611-2011
AZS
612-2011

Neft məhsulları. Ultrabənövşəyi flüoressensiya metodu ilə kükürdün miqdarının Petroleum products. Determinaton of sulfur content by ultraviolet
təyini.
fluorescence method.

505

506
507

508

509
510

Maye neft məhsulları. Benzin. Benzolun miqdarının qaz xromotoqrafiya üsulu
ilə təyini.
Maye neft məhsulları. Atom - absorbsiya spektrometriya üsulu ilə qurğuşunun
kiçik qatılıqlarının təyini.
Maye neft məhsulları. Etilsiz benzin. Oksigenli üzvi birləşmələrin və üzvi əlaqəli
oksigenin ümumi miqdarının oksigen üzrə alovlu ionizasiya detektorundan (OFID) istifadə edərək qaz xromotoqrafiya üsulu ilə təyini.

Liquid petroleum products. Petroleum. Determination of benzene content
by method of gas chromatography.
Liquid petroleum products. Determination of small concentration of lead by
a method atom absorption spectrometry.
Liquid petroleum products. Unleaded petrol. Determination of organic
oxygenate compounds and total organically bound oxygen by gas
chromatography (O-FID) (IDT).

AZS
613-2011
AZS
614-2011
AZS
615-2011

Neft məhsulları. Distillat yanacaqlarının oksidləşmə stabilliyinin təyini.
Neft məhsulları. Qaz turbinləri üçün yanacağın termooksidləşmə stabilliyinin
təyin edilməsi. JFTOT metodu.
Atmosfer havası. Politsiklik aromatik karbohidrogenlərin (qaz və bərk
hissəciklər halında) ümumi miqdarının təyini. Nümunələrinin süzgəc və sorbent
üzərinə götürülərək xromoto - kütlə spektroskopiyası üsulu ilə analizi.

Petroleum products. Determination of the oxidation stability of middle distillate fuels (IDT)
Petroleum products. Determination of thermooxidizing stability of fuels for
gas turbines. JFTOT method.
Ambient air. Determination of total (gas and particle-phase) polycyclis
aromatic hydrocarbons. Collection on sorbent-backet filters with gas
chromatograpichic-macc spectrometric analyses (IDT)

AZS
619-2011
AZS
620-2011
AZS
622-2011
AZS
635-2014

Cəmdək, yarımcəmdək və dörddəbir cəmdək halında olan qaramal və dana
əti. Texniki şərtlər.
Kimyəvi liflər. Qüsurların termin və tərifləri.

Chemical fibres. Terms and definitions of defects.

AZS
636-2012
AZS
641-2012
AZS
642-2012

Yol nəqliyyatı. Ekoloji siniflər

Non - destructive testing metal magnetic memory. Part 1. Terms and
definitions.
National system of conformity acknowledgement of the Azerbaijan
Procedural order of certification of wheeled vehicles, their equipment and
parts.
Road vehicles. Ecological classes

Elmi - tədqiqat, təcrübi - konstruktor işlərinin hesabatlarının strukturu və tərtib
olunma qaydaları.
İnvestisiya qiymətli kağızları buraxılışlarının qeydiyyat nömrəsinin tərkibi və
strukturu

Scientific - research, the structure of the experimental - constructor work
and the rules for compiling.
Сomposition and structure of the registration code (number) for investment
securities issues

İnformasiya texnologiyaları. Hissə 7. Kompüter proqramlaşdırılması.

Information technology. Part 7: Computer programing

511

512
513
514
515
516
517
518

519
520

AZS
643-2012
(İSO/İEC 2382-7)
AZS
644-2012

Dağıtmayan nəzarət. Metalın maqnit yaddaşı metodu. Hissə 1. Termin və
təriflər.
Azərbaycan Respublikasının sertifikatlaşdırma sistemi. Təkərli nəqliyyat
vasitələrinin, onların avadanlıqlarının və hissələrinin sertifikatlaşdırma qaydası.

Beef and veal carcasses, semi-carcasses and quarters. Specifications.

İnformasiya texnologiyaları. Hissə 28. Süni intellekt - əsas anlayışlar və ekspert Information technology Part 28: Artifiticial intelligence - Basic concepts and
sistemləri.
expert systems

Sıra
№-si
521

522
523
524
525

526
527
528

Standartın işarəsi və
nömrəsi
AZS
645-2012
(İSO/İEC 2382-34)
AZS
727-2012
AZS
730-2012
AZS
731-2012
AZS
731-1-2015 (OIC/SMIIC
1:2011)
AZS
731-2-2015 (OIC/SMIIC
2:2011)
AZS
744-2012
AZS
745-2015

531

AZS
746-2012
AZS
747-2013
AZS
748-2013

532

AZS
749-2013

529
530

533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

AZS
750-2013
AZS
751.1-2013
AZS
751.2-2013
AZS
751.3-2013
AZS
751.4-2013
AZS
751.5-2013
AZS
751.6-2013
AZS
751.7-2013
AZS
751.8-2013
AZS
751.9-2013
AZS
751.10-2013
AZS
751.11-2013
AZS
751.12-2014
AZS
751.13-2014
AZS
751.14-2014
(İSO 9361-1993)
AZS
752-2013
AZS
753-2013
AZS
754-2013

Standartların adı

Title of standards

İnformasiya texnologiyaları. Hissə 34. Süni intellekt - neyron şəbəkələri.

Information technology Part 34: Artificial intelligente - Neural networks.

Təzyiq altında olmayan yeraltı drenaj və kanalizasiya xəttləri üçün plastik boru
çəkmə sistemi. Plastikləşdirilməmiş poli(vinil xlorid) (PVC-U). Hissə
1:Boruların, birləşdiricilərin və sistemin spesifikasiyaları.
Turizm xidmətləri.Peşəkar turist bələdçisi üçün təlim və ixtisasartırma
proqramlarının təşkilinə dair tələblər.
Halal qida.Ümumi tələblər.

Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system.
Tourizm services. Requirements for the provision of professional tourist
guide training and qualification programmes
General guidelines on halal food

Halal qida. Ümumi rəhbəredici sənəd.

Halal food. General guidelines.

Halal sertifikatlaşdırmanı həyata keçirən orqanlar üçün rəhbəredici sənəd

The guideline for organization carring out Halal certification

Dönər-kabab. Ümumi texniki şərtlər.

Barbecue. Specification

Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin təsnifatı, ulduz
Classification of hotels and hotel type establishments, determination of star
kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirmədə meyarlarının tətbiq categories and application of criterias in assesment.
edilməsi.
Şadlıq saraylarının təsnifatı və qaydaları.
General rules and classification of the house of celebrations.
Təhsil müəssisələrində təhsil və tərbiyə alanların qidalanması üzrə dövlət
standartı.
Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında kükürd
dioksidin (SO2) kütlə qatılığının tetraxlormerkurat və pararozanilin ilə
spektrofotometrik metodla təyini.
Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinə adların verilməsi, daşınmaz əmlak
obyektlərinə ünvan nömrələrinin təyini, ünvan lövhələrinin yerləşdirilməsi.

State standard for nutrition of educational institutions

Gəmi lövbərləri. Ümumi texniki şərtlər.

Anchors. General specifications.

Təbii sularda ammonium ionlarının təyini.

Determination of ammonium ions in water

Təbii sularda asılı bərk hissəciklərin təyini.

Determination of suspended solids in water

Təbii sularda həll olmuş oksigenin təyini.

Determination of dissolved oxygen in water

Təbii sularda oksigenin biokimyəvi sərfinin (OBS5) təyini.

Definition of biochemical oxygen demand in water

Təbii sularda qələviliyin (HCO3) təyini.

Determination of alkalinity in water

Təbii sularda xüsusi elektrik keçiriciliyinin təyini.

Determination of conductivity in water(HCO3)

Təbii sularda xlorid ionunun təyini.

Determination of chloride ion in water

Təbii sularda ümumi codluğun təyini.

Determination of roughness in water

Ambient air- Determination of the mass concentration of sulfur dioxideTetrachloromercurate(TCM) pararosaniline spectrophotometrik method
Assignment of names to the transport infrastructure objects, identification
of address numbers to real estate objects, placement of address boards.

Təbii sularda şəffaflığın təyini.

Determination of clarity in water

Təbii sularda qoxunun təyini.

Determination of odor in water

Təbii sularda sulfatların təyini.

Determination of sulphate in water

Oksigenin kimyəvi sərfi.

Chemical consumption of oxygen.

Təbii sularda xlorofil – a-nın təyini.

Determination of chlorophyll-a in water.

Çaylardan makrobentos nümunələrin götürülməsi.

Sampling of macro benthos in rivers.

Xidməti və mülki silahın sertifikatlaşdırılması qaydası.

The rules of certification of service and civilian weapons.

Xilasetmə dairələri. Ümumi texniki şərtlər.

Life-Buoy. General technical requirements.

İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrə standarlar sistemi.Biblioqrafik yazı . Standards systems for information, library and publication. Bybliographic
Biblioqrafik təsvir. Ümumi tələblər və tərtib qaydaları.
record. Bybliographic description. General requirements and rules of
composition.
Mehmanxanalara və mehmanxana tipli yerləşdirmə vasitələrinə tətbiq olunan
Minimal requirements applied to hotels and hotel-type accommodation.
minimal tələblər.
Xilasedici jiletlər. Texniki şərtlər.
Life-jackets. Specifications.

554

AZS
755-2014
AZS
756-2014
AZS
757-2014
AZS
758-2014
AZS
759-2014

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi.Daşınmaz əmlak obyektlərinə ekoloji tələblər.

Conformity assessment. Ecological requirements for estate properties.

555

556

AZS
760-2014

557

AZS
761-2014

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin avtomobil texnikalarının və
onların qoşqularının hərbi qeydiyyat nişanları. Tipləri və əsas ölçüləri. Texniki
tələblər.
Yeraltı qaz anbarlarının yaradılması və istismarı prosesində məsaməli laylarda
layarası və laydaxili qaytarılmayan qaz itkilərinin qiymətləndirilməsi metodları.

Automobiles and trailers of the Ministry of Defense of the Republic of
Azerbaijan Military registration marks. Types and basic dimensions.
Technical requirements.
Methods of the assessment of irrevocable intersheeted and intrasheeted
losses of gas in the prosses of creation and operation of underground gas
storages in porous layers.
Environmental protection atmocphere. Indophenol method for
determination of ammonia in atmosphere.
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Flare details for
general refinery and petrochemical service.

551
552
553

558
559

560

Halal məhsulların sertifikatlaşdırma qaydaları.

Rules of certification for “Halal” products.

Azərbaycan Respublikasının AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sistemi. Хidmətlərin
və işlərin sertifikatlaşdırılması qaydası. Əsas müddəalar.

National certification system of the Republic of Azerbaijan. Procedure for
certification of works and services. Basic concepts.

Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında ammonyakın
indofenol metodla təyini.
Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayeləri. Ümumi neft emalı və neft-kimya
xidmətləri üçün işlənilməmiş səmt qazının yandırılması üçün məşəl
qurğusunun hissələri.
AZS
Funksional təhlükəsizlik. Sənaye prosesləri üçün avadanlıqların təhlükəsizlik
sistemləri. Hissə 1: Quruluş, sistem, təriflər, avadanlıq və proqram təminatına
764-1-2015
(BS İEC 61511-1: 2003) qoyulan tələblər.
AZS
762-2014
AZS
763-2014

Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry
sector. Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software
requirements

Sıra
№-si
561

Standartın işarəsi və
nömrəsi
AZS
764-3-2014

563

AZS
765-1-2014
AZS
766-2014

564

AZS
767-1-2014

562

565

566

567

AZS
767-2-2014
(İSO 10438-2:2007)
AZS
767-3-2014
(İSO 10438-3:2007)
AZS
767-4-2014
(İSO 10438-4:2007)

Standartların adı

Title of standards

Funksional təhlükəsizlik. Sənaye prosesləri üçün avadanlıqların təhlükəsizlik
sistemləri. Hissə 3: Tələb olunan tam təhlükəsizlik səviyyəsinin təyin edilməsi
üzrə rəhbərlik.
Neftayırma zavodlarında təzyiq qoruyucu cihazların kalibrlənməsi, seçilməsi və
quraşdırılması. Hissə 1: Kalibrləmə və seçilmə.
Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayeləri. Neft emalı zavodlarında boruşəkili
qızdırıcıların divarının qalınlığının hesablanması.

Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry
sector. Part 3: Guidance for the determination of the required safety
integrity levels
Sizing, Selection and Installation of Pressure-Relieving Devices in
Refineries. Part 1 - Sizing and Selection.
Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Calculation of heatertube thickness in petroleum refineries.

Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayesi. Yağlama sistemləri, valın kipləşdirilməsi, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Lubrication, shaftyağa nəzarət sistemləri və yardımçı qurğular. Hissə 1: Ümumi tələblər.
sealing and control-oil systems and auxiliaries -- Part 1 : General
requirements.
Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayesi. Yağlama sistemləri, valın kipləşdirilməsi, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Lubrication, shaftyağa nəzarət sistemləri və yardımçı qurğular. Hissə 2: Xüsusi təyinatlı yağ
sealing and oil-control systems and auxiliaries. Part 2: Special-purpose oil
sistemləri.
systems.
Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayesi. Yağlama sistemləri, valın kipləşdirilməsi, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Lubrication, shaftyağa nəzarət sistemləri və yardımçı qurğular. Hissə 3: Ümumi təyinatlı yağ
sealing and oil-control systems and auxiliaries. Part 3: General-purpose oil
sistemləri.
systems.
Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayesi. Yağlama sistemləri, valın kipləşdirilməsi, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Lubrication, shaftyağa nəzarət sistemləri və yardımçı qurğular. Hissə 4: Qaz kipləşdirmə
sealing and oil-control systems and auxiliaries. Part 4: Self-acting gas seal
təminatının avtomatik sistemləri.
support systems.

AZS
768-1-2014
(IEC 60227-1:2007)

“Nominal gərginliyi ən çoxu 450/750V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 1: Ümumi tələblər

Polyvinyl chloride insulated
cables of rated voltages up to and including 450/750 V Part 1: General
requirements

570

AZS
768-2-2014
AZS
768-3-2014

Nominal gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 2: Sınaq metodları.
Nominal gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 3: Stasionar birləşmə üçün örtüksüz kabellər.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750V. Part 2: Test methods.
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750V. Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring.

571

AZS
768-4-2014

Nominal gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 4: Stasionar birləşmə üçün örtüklü kabellər.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750V. Part 4: Sheathed cables for fixed wiring.

572

AZS
768-6-2014

Nominal gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 6 : Lift kabellər və elastik birləşmələr üçün kabellər.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750V. Part 6: Lift cables and cables for flexible connections.

573

AZS
768-7-2014

574

AZS
769-350-2014

Nominal gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 7: İki və ya daha artıq cərəyan keçirən damara malik ekranlı və ekransız
elastik kabellər.
Gəmilərin elektrik avadanlıqları. Hissə 350: Güc,nəzarət və idarəetmə
kabelləri.Konstruksiya və sınaq metodlarına dair ümumi tələblər.

575

AZS
769-353-2014

Gəmilərin elektrik avadanlıqları. Hissə 353: Nominal gərginlikləri 1 kV və 3 kV
olan güc kabelləri.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V. Part 7: Flexible cables screened and unscreened with two or
more conductors.
Electrical installations in ships. Part 350: General construction and test
methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and
offshore applications.
Electrical installations in ships. Part 353: Power cables for rated voltages 1
kV and 3 kV.

AZS
769-376-2014
AZS
770-1-2014
(İEC 60060-1:2010)
AZS
770-2-2014
(İEC 60060-2:2010)
AZS
770-3-2014
(İEC 60060-3:2010)
AZS
771-2014
(ASTM D /946M-09a)
AZS
772-2014
(ASTM D1557-12)

Gəmilərin elektrik avadanlıqları. Hissə 376: 150/250 V (300 V) nəzarət və
idarəetmə dövrləri üçün kabellər.
Yüksək gərginlikdə tətbiq edilən sınaq metodları. Hissə 1: Ümumi anlayışlar və
sınaqlara olan tələblər.

Electrical installations in ships. Part 376: Cables for control and
instrumentation circuits 150/250 V (300 V).
High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test
requirements.

Yüksək gərginlikdə tətbiq edilən sınaq metodları. Hissə 2: Ölçmə sistemləri.

High-voltage test techniques — Part 2: Measuring systems

568

569

576
577

578

579

580

581

582

583

584
585
586

587

588

589

590

591

592

593

AZS
773-2014
(İEC 60073:2002)
AZS
774-2014
(İEC 60445:2010)
AZS
775-2014
(ISO 21049-2004)
AZS
776-2014
AZS
777-2014
(APİ 607-2010)
AZS
778-2014
(APİ 608-2012)
AZS
779-2014
(ASME PTC 22-2005)
AZS
780-2014
(NACE SP 0387-2006)
AZS
781-1-2014
(İEC 62305-1:2010)
AZS
782-3-2015
(IEC 60076-3:2015)
AZS
782-4:2015
(IEC 60076-4:2002)
AZS
782-7-2015
(IEC 60076-7;2005)

Yüksək gərginlikdə tətbiq edilən sınaq metodları. Hissə 3: Sahə sınaqları üçün High-voltage test techniques — Part 3: Definitions and requirements for ontələblər və anlayışlar.
site testing.
Səki inşaatında istifadə olunması üçün penetrasiya-dərəcəli asfalt sementinə
dair texniki şərtlər.

Specification for penetration - graded asphalt cement for use in pavement
construction.

Dəyişdirilmiş təsirdən (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/ m )) istifadə etməklə
torpağın laboratoriya tərəfindən sıxılma xüsusiyyətlərinə dair standart sınaq
metodları.
İnsan-maşın interfeysi, markalanma və eyniləşdirilmə üzrə əsas və
təhlükəsizlik prinsipləri. İndikatorlar və aktuatorlar üçün kodlaşdırma prinsipləri.

Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3))

İnsan-maşın interfeysi. Markalanma və eyniləşdirilmə üzrə əsas və
təhlükəsizlik prinsipləri. Avadanlıq birləşmələri , cərəyan keçırən damar
birləşmələri və cərəyan keçirən damarın eyniləşdirilməsi.
Nasoslar — Mərkəzdənqaçma və rotor nasosları üçün val kipləşdirici qurğular.

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification. Identification of equipment terminals, conductor terminations
and conductors.
Pumps — Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps.

Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayesi. Örtüklü, boru şəkilli istilik dəyişdiriciləri.
Yəhərləri metaldan olmayan klapanların və döndərici klapanların
odadavamlılıq sınağı.

Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Shell and tube Heat
Exchangers.
Fire test for quarter-turn valves and valves equipped with nonmetallic
seats.

Metal kürəcikli klapanlar. Flanslı, yivli və qaynaq tikişi olan sonluqlar.

Metal Ball Valves. Flanged, Threaded, and Welding Ends.

Qaz turbinlərinin işçi xarakteristikalarının təyin edilməsi üçün sınaqların
aparilması.

Performance Test Code on Gas Turbines.

Dənizdə tətbiq üçün tökmə qalvanik anodlar üzrə metallurgiya və inspeksiya
tələbləri.

Metallurgical and Inspection Requirements for Cast Galvanic Anodes for
Offshore Applications.

İldırımdan mühafizə. Hissə 1: Ümumi prinsiplər.

Protection against lightning. Part 1: General principles.

Güc transfarmatorları. Hissə 3: İzolyasiya səviyyələri,dielektrik sınaqları və
xarici hava araboşluqları.

Power transformers. Part 3: Insulation levels,
dielectric tests and external clearances in air.

3

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification. Coding principles for indicators and actuators.

Güc transfarmatorları. Hissə 4: İldırım impulsu və kommutasiya impulsu sınağı ü Power transformers. Part 4: Guide to the lightning impulse and switching
impulse testing. Power transformers and reactors.
Güc trannsfarmatorları. Hissə 7: Yağla işləyən güc transfarmatorları üçün
yüklənmə üzrə rəhbəredici sənəd.

Power transformers. Part 7: Loading guide for oil-immersed power
transformers.
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nömrəsi

Standartların adı

AZS
Güc trannsfarmatorları. Hissə 8: Tətbiqetmə qaydaları.
782-8-2015
(İEC 60076-8:1997)
AZS
Güc transfarmatorları. Hissə 10-1: Səs səviyyələrinin müəyyən edilməsi.
Tətbiq etmə üzrə rəhbərlik.
782-10-1-2014
(İEC 60076-10-1:2005)

Title of standards
Power transformers. Part 8: Application guide.

Power transformers. Part 10-1: Determination of sound levels. Application
guide.

AZS
782-11-2014
(İEC 60076-11:2004)
AZS
782-13-2015
(İEC 60076-13:2006)
AZS
783-2014
(İSO 23251-2006)
AZS
784-2014
(API 576:2009)
AZS
785-2014
(APİ 598:2009)
AZS
786-2014
(APİ 600:2009)
AZS
787-2014
(APİ 603:2013)
AZS
788-2014
(APİ 670:2000)
AZS
789-2014
(APIMPMS 5.2:2010)
AZS
790-2014
(APİ 6FA:2011)
AZS
791-2014
(APİ 6FC:2009)
AZS
792-2014
(ANSİ/İSA-S5.4-1991)
AZS
793-2014
(İSO-75.08.01-2002)
AZS
794-2014
(EN 15191:2009)
AZS
795-2014
(API RP 551-1993)
AZS
796-2014
(ASME PTC 19.3 TW2010)
AZS
797-2014
(ASME B16.20-2007)
AZS
798-1-2014
(IEC 60664-1:2007)

Güc transformatorları. Hissə 11: Quru tipli transformatorlar.

Power transformers. Part 11: Dry-type transformers

Güc transfarmatorları. Hissə 13: Özünümüdafiəyə malik maye yüklü
transfarmatorlar.

Power transformers. Part 13: Self-protected liquid-filled transformers.

Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayesi – Təzyiqin azaldılması və aşağı
salınması sistemləri.

Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Pressure-relieving
and depressuring systems.

Təzyiq boşaltma qurğularının yoxlanılması.

Inspection of pressure-relieving devices.

Klapanın yoxlanılması və sınağı.

Valve Inspection and Testing.

Dəmir bağlayıcı klapanlar-flanslı və calalayıcı qaynaq sonluqları, boltlardakı
klapan qapaqları.

Steel gate valves-flanged and butt-welding ends, bolted bonnets.

Korroziyaya davamlı, boltla birləşdirilmiş qapağı olan şiberli klapanlar - flanslı
və qaynaq tikişi olan sonluqlar.

Corrosion-resistant, Bolted Bonnet Gate Valves - Flanged and Butt-welding
Ends.

Maşın avadanlıqlarının mühafizəsi sistemləri.

Machinery Protection Systems.

Neft ölçü standartlarına dair tövsiyələr. Fəsil 5 – Ölçmə. Bölmə 2 – Maye
karbohidrogenlərin yerdəyişmə sayğacları vasitəsilə ölçülməsi.

Manual of petroleum measurement standards. Chapter 5 – Metering.
Section 2 – Measurement of liquid hydrocarbons by displacement meters.

Klapanların odadavamlılıq sınağı üçün spesifikasiya.

Speciﬁcation for Fire Test for Valves.

Avtomatik arxa yəhərləri olan klapanların odadavamlılıq sınağı üzrə
spesifikasiya.

Specification for Fire Test for Valve with Automatic Backseats.

Kalibrləmə cihazının sxem diaqramları.

Instrument Loop Diagrams.

Çıxarılmayan flanslı dairəvi formaya malik paylaşdırıcı klapan korpusunun üst
səth ölçüləri (Kateqoriya 125,150.250,300 və 600).

Top Surface Dimensions for Non-removable Flanged Globe-Style Control
Valve Bodies (Classes 125, 150, 250, 300, and 600).

AZS
799-2-1-2014
(IEC 61241-2-1:1994)

“Alışan tozların mövcud olduğu zaman istifadə olunan elektrik aparatları.
Hissə 2: Sınaq metodları - Bölmə 1: Tozun minimum alışma temperaturunun
müəyyən olunması metodu”

AZS
799-2-2-2015
(İEC 61241-2-2:1993)

Alışan tozların mövcud olduğu zaman istifadə olunan elektrik aparatları. Hissə Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 2:
2: Sınaq metodları - Bölmə 2: Qatlarda tozun elektrik müqavimətinin müəyyən Test methods - Section 2: Method for determining the electrical resistivity of
olunması metodu.
dust in layers.

AZS
799-2-3-2015
(İEC 61241-2-3:1994

Alışan tozların mövcud olduğu zaman istifadə olunan elektrik aparatları. Hissə Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust. Part 2:
2: Sınaq metodları. Bölmə 3: Toz/hava qarışığının minimum alışma enerjisinin Test methods. Section 3: Method for determining minimum ignition energy
müəyyən olunması metodu.
of dust/air mixtures.

AZS
800-2014
(API STD 620-2013)
AZS
801-2014
(ASTM D 1883 - 07e2)
AZS
802-1-2014
(IEC 60072-1:1991)

“Aşağı təzyiqli, böyük tutumlu qaynaq edilmiş rezervuarların dizaynı və
konstruksiyası”

AZS
803-2014
(APİ STD 611-1997)
AZS
804-2015
AZS
805-1-2014
(EN 1555-1:2010)
AZS
805-2-2014
(EN 1555-2:2010)

Zavod şəraitində istehsal edilən beton məmulatlar. Şüşə lifli betonun hazırlama Precast concrete products. Classification of glassfibre reinforced concrete
klasifikasiyası.
performance
“Proses ölçmə cihazları”

Process measurement instrumentation

“Termogilizlər. İşçi xarakteristikalarının təyin edilməsi üçün sınaqların
aparılması”

Thermowells
Performance Test Codes

“Flans boruları üçün metal araqatları. Halqa birləşməli, spiral sarğılı və
örtüklənmiş”

Metallic Gaskets for Pipe Flanges
Ring-joint, spiral-wound,
and jacketed
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems –Part 1:
Principles, requirements and tests

“Aşağı gərginlikli sistemlərdə işləyən avadanlıqlar üçün izolyasiyanın
əlaqələndirilməsi. Hissə 1: Prinsip, tələb və sınaqlar”

Electrical apparatus for use in the
presence ofcombustible dust
Part 2: Test methods
Section 1: Methods for determining theminimum ignition temperatures of
dust

Design and construction of
large, welded, low-pressure storage tanks

“Laboratoriya tərəfindən yoxlanılmış-sıxılmış torpaqların Kaliforniya möhkəmlilik Standard Test Method for CBR
əmsalına dair standart sınaq metodları”
(California Bearing Ratio) of
Laboratory-Compacted Soils
“Fırlanan elektrik maşınlarının ölçüləri və ölçü ardıcıllıqları Hissə 1: 56-dan 400- Dimensions and output series for rotating
ə qədər dayaq nömrələri və 55-dən 1080-ə qədər flans nömrələri”
electrical machines
Part 1:
Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080
“Neft, kimya və qaz sənayesi sahələri üçün ümumi məqsədli buxar turbinləri”
General-purpose Steam Turbinesfor Petroleum,
Chemical and GasIndustry Services
İctimai iaşə xidmətləri və əhaliyə realizasiya olunan kulinariya məhsulları.
Ümumi texniki şərtlər.

Public catering and culinary products for use of population. General
specification.

Yanar qazların nəqli üçün plastik boru kəmərləri sistemi. Polietilen (PE).
Hissə 1: Ümumi tələblər.

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) Part 1: General.

Yanar qazların nəqli üçün plastik boru kəmərləri sistemi. Polietilen (PE).
Hissə 2: Borular.

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. Polyethylene (PE).
Part 2: Pipes.
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AZS
805-3-2014
(EN 1555-3:2010)
AZS
806-1-2014
(EN 12201-1:2011)
AZS
806-2-2014
(EN 12201-2:2011)
AZS
806-3-2014
(EN 12201-3:2011)
AZS
807-2015
(İSO 5666-1999)
AZS
808-9-2015
(İSO 6107-9-1997)
AZS
809-1-2015
(İSO 8689-1:2000)

Standartların adı
Yanar qazların nəqli üçün plastik boru kəmərləri sistemi. Polietilen (PE).
Hissə 3: Fitinqlər.

Title of standards
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) Part 3: Fittings.

Su təminatı, drenaj və təzyiqli kanalizasiya üçün plastik boru kəmərləri sistemi. Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage
Polietilen (PE). Hissə 1: Ümumi tələblər.
under pressure - Polyethylene (PE) - Part 1: General.
Su təminatı, drenaj və təzyiqli kanalizasiya üçün plastik boru kəmərləri sistemi. Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage
Polietilen (PE). Hissə 2: Borular.
under pressure. Polyethylene (PE). Part 2: Pipes.
Su təminatı, drenaj və təzyiqli kanalizasiya üçün plastik boru kəmərləri sistemi. Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage
Polietilen (PE). Hissə 3: Fitinqlər.
under pressure. Polyethylene (PE). Part 3: Fittings.
Suyun keyfiyyəti. Civənin təyini.

Water quality. Determination of mercury.

Suyun keyfiyyəti. Lüğət. Hissə 9: Əlifba sırası üzrə siyahı və mövzuların
cədvəli.

Water quality. Vocabulary. Part 9: Alphabetical list and subject index.

Suyun keyfiyyəti. Çayların bioloji təsnifatı. Hissə 1: Bentik (suyun dibindəki)
makroonurğasızların tədqiqi əsasında alınan bioloji keyfiyyət məlumatının
təfsiri üzrə məlumat.

Water quality. Biological classification of rivers. Part 1: Guidance on the
interpretation of biological quality data from surveys of benthic
macroinvertebrates.

AZS
809-2-2015
(İSO 8689-2:2000)
AZS
810-2015
(Codex stan310--2013)

Suyun keyfiyyəti. Çayların bioloji təsnifatı. Hissə 2: Bentik makroonurğasızlar
sinfi üzrə aparılan tədqiqatlardan götürülmüş bioloji keyfiyyət haqqında
məlumatın təqdimatina dair rəhbər sənəd.
Nar.

Water quality. biological classification of rivers. Part 2: Guidance on the
presentation of biological quality data from surveys of benthic
macroinvertebrates.
Pomegranate.

AZS
811-2015
( İEC 60038-2009)
AZS
812-2015
(İEC 60059:2009)
AZS
813-2015
(İEC 60230-1966)
AZS
814-1-2015
(İEC 60282-1:2009)
AZS
815-2015
(ASTM D 4253-00)
AZS
816-2015
(ASTM D 4254-00)
AZS
817-2-2015
(İEC/TS 60815-2:2008)

İEC üzrə standart gərginliklər.

IEC standard voltages.

İEC üzrə standart cərəyan dərəcələri.

IEC standard current ratings.

Kabellər və onların köməkçi vasitələri üzərində impuls sınaqları.

Impulse tests on cables and their accessories.

Yüksək gərginlikli əriyən qoruyucular. Hissə 1: Cərəyan məhdudlaşdıran əriyən High-voltage fuses. Part 1: Current-limiting fuses.
qoruyucular.
Vibrasiya masasından istifadə edərək torpaqların maksimum sıxlıq və vahid
çəki göstəricilərinə dair standart sınaq metodları.

Standard test methods for maximum index density and unit weight of soils
using a vibratory table.

Torpaqların maksimum sıxlıq göstəricisinə və vahid çəkisinə dair standart
sınaq metodu və nisbi sıxlığın hesablanması.

Standard test methods for minimum index density and unit weight of soils
and calculation of relative density.

Çirklənmiş mühitdə istifadəsi nəzərdə tutulan yüksək gərginlikli izolyatorların
Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in
seçilməsi və ölçülərin təyin edilməsi. Hissə 2: Dəyişən cərəyan (d.c) sistemləri polluted conditions. Part 2: Ceramic and glass insulators for alternating
üçün nəzərdə tutulan keramik və şüşə izolyatorlar.
current (a.с) systems.

AZS
Çirklənmiş mühitdə istifadəsi nəzərdə tutulan yüksək gərginlikli izolyatorların
Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in
seçilməsi və ölçülərin təyin edilməsi. Hissə 3: Dəyişən cərəyan (d.c) sistemləri polluted conditions. Part 3: Polymer insulators for alternating current (a.c)
817-3-2015
(İEC/TS 60815-3:2008) üçün nəzərdə tutulan polimer izolyatorlar.
systems.
AZS
818-2015
(APİ RP 752-2009)
AZS
819-2015
(APİ STD 609-1997)
AZS
820-2015
(ASTM D692/D692M-09)
AZS
821-2-2015
(İEC 60051-2:1984)
AZS
821-3-2015
(İEC 60051-2:1984)
AZS
821-4-2015
(İEC 60051-4:1984)
AZS
821-5-2015
(İEC 60051-4:1984)
AZS
821-6-2015
(İEC 60051-6:1984)
AZS
821-7-2015
(İEC 60051-7:1984)
AZS
821-8-2015
(İEC 60051-8-1984)
AZS
822-2015
(İEC 60085-2007)
AZS
823-11-2015
(İEC 60896-11:2002)
AZS
824-1-2015
(İEC 62040-1:2013)
AZS
824-2-2015
(İEC 62040-2:2005)

İstehsal müəsisələrində daimi tikililərin yerləşmə mövqeyi ilə bağlı yaranan
təhlükəli halların idarə edilməsi.

Management of Hazards Associated with Location of Process Plant
Permanent Buildings.

Drossel klapanları: Qoşa flanslı, dişli və flans arası.

Butterfly valves: Double flanged, lug- and wafer-type.

Bitumlu örtük qarışıqları üçün iridənəli dolduruculara dair texniki şərtlər.

Speciﬁcations for Coarse-Grained Aggregate for Bituminous Paving
Mixtures.

Birbaşa təsirli və indikatorlu analoq-elektrik ölçmə cihazları və onların köməkçi Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
hissələri. Hissə 2: Ampermetrlər və voltmetrlər üçün xüsusi tələblər.
accessories. Part 2: Special requirements for amperemeters and
voltmeters.
Birbaşa təsirli və indikatorlu analoq-elektrik ölçmə cihazları və onların köməkçi Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
hissələri. Hissə 3: Vattmetrlər və varmetrlər üçün xüsusi tələblər.
accessories. Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters.
Birbaşa təsirli və indikatorlu analoq-elektrik ölçmə cihazları və onların köməkçi Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
hissələri. Hissə 4: Dalğa ölçən cihazlar üçün xüsusi tələblər.
accessories. Part 4: Special requirements for frequency meters.
Birbaşa təsirli və indikatorlu analoq-elektrik ölçmə cihazları və onların köməkçi
hissələri. Hissə 5: Fazometrlər, güc əmsalı ölçən cihazlar və sinxronoskoplar
üçün xüsusi tələblər.
Birbaşa təsirli və indikatorlu analoq-elektrik ölçmə cihazları və onların köməkçi
hissələri. Hissə 6: Ommetrlər (Tam müqaviməti ölçən cihazlar) və
Konduktometrlər üçün xüsusi tələblər.
Birbaşa təsirli və indikatorlu analoq-elektrik ölçmə cihazları və onların köməkçi
hissələri. Hissə 7: Çox funksiyalı ölçmə cihazları üçün xüsusi tələblər.

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories. Part 5: Special requirements for phase meters, power factor
meters and synchroscopes.
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories. Part 6: Special requirements for ohmmeters (impendance
meters) and conductance meters.
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories. Part 7: Special requirements for multi-function instruments.

Birbaşa təsirli və indikatorlu analoq-elektrik ölçmə cihazları və onların köməkçi Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
hissələri. Hissə 8: Köməkçi cihazlar üçün xüsusi tələblər.
accessories. Part 8: Special requirements for accessories.
Elektrik izoliyasiya. Termik qiymətləndirmə və işarələmə.

Electrical insulation. Thermal estimation and designation.

Qurğuşun- turşu tərkibli stasionar batareyalar. Hissə 11: Hermetik olmayan
batareyalar. Ümumi tələblər və sınaq metodları.

Stationary lead-acid batteries. Part 11: Vented types batteries. General
requirements and methods of tests.

Fasiləsiz elektrik enerjisi təchizatı sistemləri(FEETS). Hissə 1: FEETS üçün
ümumi və təhlükəsizlik tələbləri.

Uninterruptible power systems (UPS). Part 1: General and safety
requirements for UPS.

Fasiləsiz elektrik enerjisi təchizatı sistemləri (FEETS). Hissə 2: Elektromaqnit
uyğunluq(EMU) tələbləri.

Uninterruptible power systems (UPS). Part2: Electromagnetic compatibility
of technical equipment.

Sıra
№-si

655

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

AZS
Cərəyanın insanlara və mal-qaraya göstərdiyi təsirlər. Hissə1: Ümumi
aspektlər.
825-1-2015
(İEC/TS 60479-1-2005)

Title of standards
Effects of current on human beings and livestock. Part 1: General aspects.

Neft, kimya və qaz sənayesi xidmətləri üçün xüsusi təyinatlı dişli çarx
qurğuları.

Special Purposed Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry
Services.

Neft, kimya və qaz sənayesi xidmətləri üçün ümumi təyinatlı dişli çarx
qurğuları.

General purposed gear units for petroleum, chemical and gas industry
services.

Məişət xidmətləri. Kimyəvi Təmizləmə . Umumi texniki şərtlər.

Household serviсes. Dry cleaning. General specifications.

Məişət xidmətləri. Camaşırxana xidmətləri. Ümumi texniki şərtlər.

Household services. Laundry services. General specifications.

Hidravlik yol yapışdırıcıları. Hissə1: Tez tutuşan hidravlik yol yapışdırıcıları.
Tərkibi, texniki şərtləri və uyğunluq meyarları.

Hydraulic road binders. Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders.
Composition, specifications and conformity criteria

Hidravlik əlaqəli qarışıqlar — Texniki şərtlər - Hissə 5: Hidravlik yol
yapışdırıcısı ilə əlaqəli dənəvər qarışıqlar.

Hydraulically bound mixtures — Specifications - Part 5: Hydraulic road
binder bound granular mixtures.

Ətraf mühitin idarə edilməsi. İstehsal sahələrinin və təşkilatların ekoloji
qiymətləndirilməsi. Prinsiplər və struktur sxem.

Environmental management. Environmental assessment of sites and
organizations (EASO).

663

AZS
826-2015
(ANSİ/API 613-2005)
AZS
827-2015
(APİ Std 677-2010)
AZS
828-2015
(ГОСТ Р 51108-97)
AZS
829-2015
(ГОСТ Р 52058-2003)
AZS
830-1-2015
(EN 13282-1-2013)
AZS
831-5-2015
(EN 14227-5-2013)
AZS
832-2015
(İSO 14015-2001)
AZS
833-1-2015
(ISO 10304-1:2007)

664

AZS
834-5-2015
(ISO 10381-5-2005)

Torpağın keyfiyyəti -  Nümunə götürmə. Hissə 5: Torpağın çirklənməsi ilə
əlaqədar olaraq şəhər və sənaye sahələrinin tədqiqatına dair prosedurlar
haqqında təlimat

AZS
834-6-2015
(ISO 10381-6-2009)

Torpağın keyfiyyəti - Nümunə götürmə.Hissə 6 - Laboratoriyada mikrobioloji Soil quality - Sampling.
proseslərin, biokütlənin və müxtəlifliyin təhlili məqsədi ilə aerob şəraitdə torpaq Part 6: Guidance on the collection,
nümunələrinin yığılması, işlənməsi və saxlanılması üzrə tövsiyələr
handling and Storage of soil under
aerobic conditions for the assessment
of microbiological processes, biomass
and diversity in the laboratory
Ətraf mühitin idarəetmə sistemləri. Prinsiplər, sistemlər və fəaliyyət  üsullarına
dair ümumi təlimat qaydaları
Environmental management systems.General guidelines on principles,
systems and support techniques
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AZS
836-2015
(ISO 14004-2004)

Suyun keyfiyyəti - İonların maye xromatoqrafiya üsulu ilə həll olmuş anionların Quality of water.
təyini. Hissə I: Bromid, xlorid, flüorid, nitrat, nitrit, fosfat və sulfatın təyinatı
Definition of dissolved anions by liquid
chromatography method of ions
First part: Determinations of bromide,
chloride, fluoride, nitrate, nitride, phosphate, sulfate.
Soil quality – Sampling .
Part 5: Guidance on the procedure for
industrial
sites with regard to soil contamination

AZS
Buğda unu.
837-2015
(Codex-stan 152-1985)

Wheat flour.

AZS
Zeytun yağları və cecələrdən sıxılmış zeytun yağları.
838-2015
(Codex stan 33-1981)
AZS
Şokalad və şokalad məhsulları.
839-2015
(Codexs stan 87-1981)

Olive Oils and Olive Pomace Oils.

AZS
840-2015
(CODEXS STAN 2791981)
AZS
841-2015
(CAC/MRL 2-2015)

the investigation of urban and

Chocolate and chocolate products.

Kərə yağı.

Butter.

Yeyinti məhsullarında baytarlıq preparatları qalıqlarına dair yol verilən
maksimum konsentrasiyalar (YMK) və risklərin idarə edilməsi üzrə tövsiyələr.

Maximum Residue Limits for Veterinary Drugs in Food.

AZS
Qida gigiyenasının ümumi prinsipləri. Tövsiyə edilən beynəlxalq təcrübə
kodeksi.
842-2015
(CAC/RCP1-2015)
AZS
Qida məhsulları. İstehlakçı üçün məlumat. Ümumi tələblər.
843-2015
(ГОСТ P 51074-2003)

General Principles of Food Hygiene. Recommended International Code of
Practice.

AZS
Alkoqolsuz tonuslandırıcı içkilər.
844-2015
(ГОСТ Р 52844-2007)

Alcohol-free tonic beverages.

AZS
845-2015
(ГОСТ Р 52845-2007)
AZS
846-2015
(EN 494:2012)
AZS
847-2015
(EN 12467:2012)
AZS
848-2015
(İSO 22000-2005)
AZS
849-2016
(CODEX STAN12-1981)
AZS
851-2016
AZS
852-2016

Az alkoqollu tonuslandırıcı ickilər.

Food products. Information for consumer. General requirements.

Tonic drinks with low quantity of alcohol.

Profillənmiş fibrosement lövhələr və fitinqlər. Məhsulun spesifikasiyası və sınaq Fibre-cement profiled sheets and fittings. Product specification and test
metodları.
methods.
Düz fibrosement lövhələr. Məhsulun spesifikasiyası və sınaq metodları.

Fibre-cement flat sheets. Product specification and test methods.

Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri. Qida zəncirində iştirak edən təşkilatlar Food safety management systems. Requirements for Organisations
üçün tələblər.
Participate in Food chain.
Bal.

Honey.

Brendi.

Brandy.

Tünd alkoqollu içkilər.

Strong alcoholic drinks.

Sıra
№-si
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685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697
698
699
700
701
702

703

704

705

706

707

Standartın işarəsi və
nömrəsi
AZS
853-2015
(ГОСТ Р 50838-95)
AZS
854-2015
(EN 13476-3+A1)
AZS
855-2015
TKP 131-2008(03220)
AZS
856-2015
(ГОСТ P 51204-98)
AZS
858-2015
(EN13423-2000)
AZS
859-2015
(İSO/DİS 16923.2:2015)
AZS
860-2015
(ГОСТ P 51377-99)
AZS
863-3-2016
(İSO7637-3-2007)
AZS
864-2016
(ECE Правила№4)
AZS
865-2016
(ECE Правилa39)
AZS
866-2016
(ECE Правила№28)
AZS
867-2016
(ECE Правила№103)
AZS
868-2016
(ECE Правила№104)
AZS
869-2016
(ECE Правила№59)
AZS
876-2016
(ГОСТ Р 53932-2010)
AZS
877-2019
(ISO 7886-1)
AZS
878-2019
AZS
879-2019
AZS
880-2019
AZS
881-2019
AZS
882-2019
AZS
883-2020
(İSO17523:2016)

Standartların adı
Qaz kəmərləri üçün polietilen borular.Texniki şətrlər.

Polyethylene pipes for the gas pipelines. Specifications.

Təzyiqsiz yeraltı drenaj və çirkab suları üçün plastik boru sistemləri. Daxili
səthləri hamar və xarici səthləri profilli, B tipli borular, birləşdirici hissələr və
sistem üçün xüsusiyyətlər.
Qida məhsulları. "GMO yoxdur" Nişanı ilə markalanma qaydaları.

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage. Specifications for pipes and fittings with smooth internal and
profiled external surface and the system, B-Type pipes.
Food products. Rules for marking with the sign «Сontains no GMO».

Dəmir yolunun kontakt şəbəkəsi üçün çubuqlu polimer izalyatorlar.

Rod polymeric insulators for contact net of railways.

Sıxılmış təbii qazla işləyən avtomobillərin istismarı.

Compressed natural gas vehicle operations.

Təbii qaz yanacaq doldurma məntəqələri-Sıxılmış təbii qazla(STQ) işləyən
nəqliyyat vasitələrinin yanacaqdoldurma məntəqələri.

Natural gas fuelling stations - CNG stations for fuelling vehicles.

Məişət qızdırıcı qaz konvektorları. Təhlükəsizlik tələbləri və sınaq üsulları.

Gas convection heaters for household use. Safety requirements and test
methods.

Yol nəqliyyatı vasitələri. Keçiricilik qabiliyyəti ilə və qarşılıqlı təsirə səbəb olan
Road vehicles. Electrical disturbances from conduction and coupling. Part
elektrik maneələri. Hissə 3: Enerji təchizatını təmin etməyən xətlər üzrə tutumlu 3: Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via
və induktiv əlaqə yolu ilə keçid rejimində elektrik enerjisinin ötürülməsi.
lines other than supply lines.
Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının arxa nömrə nişanlarının Uniform provisions concerning the approval of devices for the illumination
rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
of rear registration plates of power-driven vehicles and their trailers.
Quraşdırıması daxil olmaqla sürət ölçmə mexanizmi baxımından nəqliyyat
vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Mexaniki nəqliyyat vasitələri üçün çirklənmənin qarşısının alınması məqsədi ilə Uniform provisions concerning the approval of replacement pollution
dəyişdirilən qurğuların rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
control devices for power-driven vehicles contents.
M, N və O kateqoriyalı nəqliyyat vasitələri üçün işıqqaytaran markalanmanın
rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of retro-reflective markings for
vehicles of category M, N and O.

Səsboğucunun dəyişilən sistemlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of replacement of silencing
systems.

Boru pəstahı.

Tube billet.

İnyeksiya üçün birdəfəlik steril şiprislər Hissə-1
Əl ilə istifadə üçün şprislər

Sterile hypodermic syqinges for singie use
Part 1:Syqinges for manual use

Nəqliyyat Statistikası üçün yük
təsnifatı,2007
40/60 markalı yol bitimu
Texniki şərtlər
Reaktiv mühərriklər üçün TC-1 markalı yanacaq.
Texniki şərtlər.
Elektrik enerjisinin əsas keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət və
elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərini təhrif edən mənbənin
(mənbəyə istiqamətin) təyin edilməsi üzrə rəhbəredici sənəd
Inzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2019

Standard goods classification for
Transport statistics, 2007
Road bitumens grade 40/60
Specifications
Jet Fuels
Specifications
Guidance document for monitoring the quality of electric energy
transported along interstate rower lines and determining the sourse of
violations (distortions) of electric energy quality indicators
Glassification of administrative
Division 2019
Health informatics - Requirements for electronic prescriptions

Səhiyyə informasiyası - Rəqəmsal reseptlərə dair tələblər

Tibbi maskalar Tələblər və sınaq metodları

Medical face masks
Requirements and test methods

Əməyin təhlükəsizliyi standartlar sistemi; Tənəffüs orqanlarının
fərdi mühafizəsi üçünfiltirləşdirici yarımmaskalar
Ümumi texniki şərtlər

Occupational safety standards system.
Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against
particles. General specifications

AZS
886:2020

Naftalan nefti . Nativ. Ümumi tələblər

Native naftalan crude oil. General requirements

AZS
887:2020

AR Standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin işlənib hazırlanması,
ekspertizası,yenidən baxılması və dəyişikliyin
edilməsi üzrə dəyərin qiymətləndirilməsi metodikası

Methodology of the process of evaluation of the development, revision
modification and making amendments of normativ documents in
field of standardization of the Republic of Azerbaijan

Buğda Texniki şərtlər

Wheat. Specifications

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin (УНТ) idarəetmə sistemləri və tətbiqinə dair
göstərişlər

Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements
with guidance for use

Milli transliterasiya standartları

National transliteration standards

AZS
884:2020
EN 14683-2014
AZS
885:2020
EN 149:2001+А1:2009

712
713

AZS
893-2021

Sənaye Məhsullarının statistik
təsnifatı,2019

714

AZS
894-2021

Çörək sənayesi üçün buğda unu Texniki şərtlər

709
710
711

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the
speedometer equipment including its installation.

Səs siqnal cihazlarının və səs siqnalizasiyası baxımından avtomobillərin rəsmi Uniform provisions concerning the approval of audible warning devices
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
and of motor vehicles with regard to their audible signals.

AZS
888-2020
AZS
889-2020
(ISO 39001:2012)
AZS
890-2020
AZS
891-2021
(GOST 12302)
AZS
892-2021

708

Title of standards

Polimer plyonkalardan və kombinə edilmiş materiallardan hazırlanan torbalar. Packs made of polymeric films and composite materials.
Ümumi texniki tələblər
General specifications
Təşkilatı-hüquqi formaların statistik
təsnifatı

Sıra
№-si
715

716
717
718
719
720
721
722
723

Standartın işarəsi və
nömrəsi
AZS
895-2021
AZS
896-2021
(ГОСТ 34324-17)
AZS
897-2021
AZS
898-2021
AZS
899-2021
AZS
900-2021
AZS
901-2021
AZS
902-2021
AZS
903:2021
(WA 29:2019)
AZS 904:2021

Standartların adı

"VİRCİNİYA" botaniki növünə aid quru tütün yarpaqlarının təsnifatlandırılması "VİRCİNİYA" botanical type of dry tobacco leaves classification
və əmtəə növlərinə ayrılması
and the separation of commodity types
"Təzə patison" Texniki şərtlər

Fresh squash. Technical conditions.

Tut ipəkqurdunun yaş (diri) baraması

Alive silkworm cocoons specifications.

Tut ipəkqurdunun quru baraması

Multer silkworm cocoon dry

Buğda unundan hazırlanan çörək. Texniki şərtlər
Yanacaq doldurma məntəqələrində instifadə olunan nəzarət kassa aparatları
Ərzaq kartofu Texniki şərtlər

Food potatoes. Spessifcations determining the quality

Toxumluq kartof Texniki şərtlər və keyfiyyəti təyinetmə metodları

Seed potatoes. Specifications and methods of

Peşəkar fermer təşkilatı - Qaydaları

Professional farmer organization - Guidelines

Araq və xüsusi araqlar. Ümumi texniki şərtlər

Vodkas and special vodkas.
General specifications

Çay və çay məhsulları.
Terminlər və təriflər

Tea and tea products.
Terms and definitions

Sementin sınaq üsulları. Möhkəmlik həddinin təyini.

Metods of testing cement: Determination of strength

Sementin sınaq üsulları - 2-ci hissə: Sementin kimyəvi analizi.

Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement

Sementin sınaq üsulları: Sementin tutma vaxtlarının və həcminin dəyişmə
müntəzəmliyinin müəyyən edilməsi.
Sementin sınaq üsulları - 5-ci hissə: Pussolanlı sementin növləri üçün
pussolanlıq sınağı.
Sementin sınaq üsulları - 6-cı hissə: Narınlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi.

Metods of testing cement: Determination of setting times and soundness.

Sementin sınaq üsulları - 7 -ci hissə: Sement nümunələrinin götürülməsi və
hazırlanması üsulları.
Sement.
Hissə : 1 Ümumi təyinatlı sementlərin tərkibi, texniki tələblər və uyğunluq
meyarları
Sement.
Hissə : 2 Keyfiyyət göstəricilərinin sabitliyinin qiymətləndirilməsi və
yoxlanılması
SEMENT
Hissə 5: Portland-kompozit sement CEM II/C-M
və Kompozit sement CEM VI

Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing
samples of cement.
Cement
Part 1 Composition, specifications and conformity criteria for commmon
cements
Cement part 2: Assessment and verifcation of constancy of performance

Bitum və bitumlu büzücülər Həllolmanın təyini üsulu

Bitumen and bituminous binders-Determination of the..

Bitum və bitumlu büzücülər Fraasa görə kövrəklik tempraturunun təyini üsulu

Bitumen and bituminous binders-Determination of solubility

Bitum və bitumlu büzücülər Kinematik özlülüyün təyini

Bitumen and bituminous binders -Determination of kinematic viscosity

Hörgü və suvaq sementi. 1-ci hissə: Tərkib, spesifikasiyalar və uyğunluq
meyarları.
Hörğü və suvaq sementi. 2-ci hissə: Sınaq üsulları.

Masonry cement. Part 1: compositions, specifications and conformity
criteria.
Masonry cement. Part 2: Test methods.

Hidravlik yol yapışdırıcıları. Hissə 2: Normal bərkiyən hidravlik yol
yapışdırıcıları. Tərkibi, texniki şərtləri və uyğunluq meyarları
Elektrik kabelləri. Nominal gərginliyi 450/750 V-dan (U0/U) çox olmayan alçaq
gərginlikli güc kabelləri. Hissə 1: Ümumi tələblər.

Hydraulic road binders-Part 2: Normal hardening hydraulic road binders.
Composition, specificationsand conformity criteria
Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U). Part 1: General requirements.

Elektrik kabelləri. Nominal gərginliyi 450/750 V-dan (U0/U) çox olmayan alçaq
gərginlikli güc kabelləri. Hissə 2-11: Ümumi təyinatlı kabellər. Termoplastik
PVC izolyasiyalı elastik kabellər.
Elektrik kabelləri. Nominal gərginliyi 450/750 V-dan (U0/U) çox olmayan alçaq
gərginlikli güc kabelləri. Hissə 2-31: Ümumi təyinatlı kabellər. Termoplastik
PVC izolyasiyalı təkdamarlı örtüksüz kabellər.

Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U). Part 2-11: Cables for general applications.
Flexible cables with thermoplastic PVC insulation.
Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U). Part 2-31: Cables for general applications.
Single core non-sheathed cables with thermoplastic PVC insulation.

AZS
EN-50525-2-51-2014

Elektrik kabelləri. Nominal gərginliyi 450/750 V-dan (U0/U) çox olmayan alçaq
gərginlikli güc kabelləri. Hissə 2-51: Ümumi təyinatlı kabellər. Termoplastik
PVC izolyasiyalı yağa davamlı nəzarət kabelləri.

Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U). Part 2-51: Cables for general applications. Oil
resistant control cable with thermoplastic PVC insulation.

AZS
EN-50525-2-81-2014

Elektrik kabelləri. Nominal gərginliyi 450/750 V-dan (U0/U) çox olmayan alçaq
gərginlikli güc kabelləri. Hissə 2-81: Ümumi təyinatlı kabellər. Elektrik qövslü
qaynaq üçün çarpaz bağlı elastomer izolyasiyalı kabellər.

Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U). Part 2-81: Cables for general applications.
Cables with crosslinked elastomeric covering for arc welding.

AZS
EN-50525-3-11-2014

Elektrik kabelləri. Nominal gərginliyi 450/750V-dan (U0/U) çox olmayan alçaq
gərginlikli güc kabelləri. Hissə 3-11: Xüsusi yanma xüsusiyyətinə malik
kabellər. Zəif tüstü emissyasına malik, halogensiz termoplastik izolyasiyalı
elastik kabellər.
Elektrik kabelləri. Nominal gərginliyi 450/750V-dan (U0/U) çox olmayan alçaq
gərginlikli güc kabelləri. Hissə 3-21: Xüsusi yanma xüsusiyyətinə malik
kabellər. Zəif tüstü emissyasına malik, halogensiz çarpaz bağlı termoplastik
izolyasiyalı elastik kabellər.
Elektrik kabelləri. Nominal gərginliyi 450/750V-dan (U0/U) çox olmayan alçaq
gərginlikli güc kabelləri. Hissə 3-31: Xüsusi yanma xüsusiyyətinə malik
kabellər. Zəif tüstü emissyasına malik, halogensiz termoplastik izolyasiyalı
təkdamarlı örtüksüz kabellər.
Elektrik kabelləri. Nominal gərginliyi 450/750V-dan (U0/U) çox olmayan alçaq
gərginlikli güc kabelləri. Hissə 3-41: Xüsusi yanma xüsusiyyətinə malik
kabellər. Zəif tüstü emissyasına malik, halogensiz çarpaz bağlı izolyasiyalı
təkdamarlı örtüksüz kabellər.
Açıq daşınan materiallar üçün davamlı mexaniki yükləmə-boşaltma avadanlığı.
Nov lenti konveyerləri (səyyar konveyerlərdən başqa). Lentlər.

Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U). Part 3-11: Cables with special fire
performance. Flexible cables with halogen-free thermoplastic insulation,
and low emission of smoke.
Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U). Part 3-21: Cables with special fire
performance. Flexible cables with halogen-free crosslinked insulation, and
low emission of smoke.
Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U). Part 3-31: Cables with special fire
performance. Single core non-sheathed cables with halogen-free
thermoplastic insulation, and low emission of smoke.
Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U). Part 3-41: Cables with special fire
performance. Single core non-sheathed cables with halogen-free
crosslinked insulation, and low emission of smoke.
Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials.
Troughed belt conveyors (other than portable conveyors). Belts.

724
AZS 905:2021
725

732

AZS
EN-196-1:2005
AZS
EN -196-2-2008
AZS
EN-196-3-2005
AZS
EN 196-5-2008
AZS
EN- 196-6-2008
AZS
EN-196-7-2008
AZS
EN-197-1-2021

733

AZS
EN-197-2-2021

726
727
728
729
730
731

734

AZS
EN-197-5-2021

741

AZS
EN-12592-2021
AZS
EN-12593-2021
AZS
EN-12595-2021
AZS
EN-413-1-2009
AZS
EN-413-2-2010
AZS
EN 13282-2:2021
AZS
EN-50525-1-2014

742

AZS
EN-50525-2-11-2014

743

AZS
EN-50525-2-31- 2014

735
736
737
738
739
740

744

745

746

747

748

749

750

Title of standards

AZS
EN-50525-3-21-2014

AZS
EN-50525-3-31-2014

AZS
EN-50525-3-41-2014

AZS
İSO-1535-2014

Methods of testing cement - Part 5: Pozzolancity test for pozzolanic
cement.
Methods of testing cement - 6: determination fineness

CEMENT
Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement
CEM VI
point

Sıra
№-si

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials —
Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) — Belt pulleys

AZS
ISO 3779:2020

Yol nəqliyyatı.Avtomobillərin eyniləşdirmə nömrəsi (WMI) Tərkibi və strukturu

Road vehicles — Vehicle identification number (VIN) —
Content and structure

AZS
ISO 3780:2020
AZS
İSO-4220-2014

Yol nəqliyyatı istehsalının eyniləşdirmə nömrəsi (WMI) kodu

Road vehicles — World manufacturer identifier (WMI) code

Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasının turşu
aerozolları ilə çirklənmə indeksinin təyini. İndikator və ya patensiometr
vasitəsilə ekvivalent nöqtənin aşkarlanması ilə titrimetrik metod.
Havanın keyfiyyəti. Ümumi aspektlər - Lüğət.

Environmental Protection. Ambient air. Determination of a gaseous acid air
pollution index - Titrimetric method with indicator or potentiometric endpoint detection.
The quality of air - General aspects - Dictionary.

Siqaretlər-Adı analitik siqaretçəkmə qurğusundan istifadə etməklə ümumi və
tərkibində nikotin olmayan quru hissəciklərin
müəyyən edilməsi
Mərkəzdənqaçma nasosları. Texniki tələblər. Sinif II.

Cigarettes - Determination of total and nicotine-free dry particulate
matter using a routine analytical smoking machine

Suyun keyfiyyəti - Lüğət.

Suyun keyfiyyəti. Lüğət.

Suyun keyfiyyəti - Lüğət. Hissə 4.

Water quality. Vocabulary. Part 4

Suyun keyfiyyəti - Lüğət. Hissə 5.

Water quality. Vocabulary Part 5

Suyun keyfiyyəti - Lüğət. Hissə 6.

Water quality.Vocabulary. Part 6

Suyun keyfiyyəti - Lüğət. Hissə 8.

Water quality.Vocabulary. Part 8

Yeyinti məhsullarının və heyvanlar üçün yem məhsullarının mikrobiologiyası.
Mikrobioloji tədqiqat üçün sınaq nümunələrinin, ilkin suspenziyanın və on qat
durulaşmanın hazırlanması. Hissə 1: İlkin suspenziyanın və on qat
durulaşmanın hazırlanması üçün ümumi qaydalar.

Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination – Part 1: General rules for the preparation of the initial
suspension and decimal dilutions.

Yeyinti məhsullarının və heyvanlar üçün yem məhsullarının mikrobiologiyası –
Mikrobioloji tədqiqat üçün sınaq nümunələrinin, ilkin suspenziyanın və on qat
durulaşmanın hazırlanması – Hissə 2: Ət və ət məhsullarının hazırlanması
üçün xüsusi qaydalar.
Yeyinti məhsullarının və heyvanlar üçün yem məhsullarının mikrobiologiyası –
Mikrobioloji tədqiqatları üçün sınaq nümunələrinin, ilkin suspenziyanın və on
qat durulaşmanın hazırlanması – Hissə 3: Balıq və balıq məhsullarının
hazırlanması üçün xüsusi qaydalar.
Yeyinti məhsullarının və heyvanlar üçün yem məhsullarının mikrobiologiyası –
Mikrobioloji tədqiqat üçün sınaq nümunələrinin, ilkin suspenziya və on qat
durulaşmanın hazırlanması – Hissə 5: Süd və süd məhsullarının hazırlanması
üçün xüsusi qaydalar.
Yeyinti məhsulları və heyvan yemlərinin mikrobiologiyası. Mikrobioloji
tədqiqatlara dair ümumi tələblər və tövsiyələr.

Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination – Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat
products.
Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination – Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery
products.
Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination – Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk
products.
Microbiology of foods and animal feed. General requirements and guide for
microbiological research.

Siqaretlər-nümunə götürmə

Cigarettes - Sampling

Siqaretlər-siqaret tüstüsünün qaz fazasında karbon monooksidinin(dəm
qazının) müəyyənləşdirilməsi- DİQ(dispensiya olunmayan infraqırmızı
analizatorları) üsulu
Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri əsas müddəalar və lügət.

Cigarettes - Determination of carbon monoxide in the vapour phase
of cigarette smoke - NDIR metod

Keyfiyyət idarəetmə sistemləri

"Quality management systems - Requirements", IDT)

"Zərgərlik məmulatları və qiymətli metallar Qiymətli metalların ərintilərinin
əyarları"
Siqaretlər-Tüstü kondensatlarında nikotin müəyyən edilməsi.
Qaz- xromotaqrafiyası üsulu
Torpağın keyfiyyəti – Hissə 1: Nümunə götürmə-Proqramların hazırlanması
üzrə göstərişlər.
Torpağın keyfiyyəti – Hissə 2: Nümunə götürmə — Texnikalar üzrə göstərişlər.

Jewellery and precious metals Fineness of precious metal alloys.

Torpağın keyfiyyəti – Hissə 3: Nümunə götürmə — Təhlükəsizlik üzrə
göstərişlər.
Torpağın keyfiyyəti – Hissə 4: Nümunə götürmə — Təbii, təqribən təbii və
əkilmiş sahələrin tədqiqatı üzrə prosedurlara dair göstərişlər.
Mexaniki vibrasiya — Fırlanmayan hissələrin ölçülməsi üzrə maşınların
vibrasiyasının qiymətləndirilməsi.
Hissə 4: Hidrodinamik yastıqlı qaz turbinləri.
Boya vurulmamışdan əvvəl polad özüllərin hazırlanması və oxşar məhsullardalğavari təmizlənmiş qeyri metal abrazivlərin xüsusiyyətləri. Hissə 10.
Almandin qranat.
Torpağın keyfiyyəti - Boru tətbiqi ilə qrunt nümunəsi götürmək üçün həcm payı
şəklində torpaq nəmliyinin miqdarının təyini. Qravimetrik üsul.

Soil quality — Sampling — Part 3: Guide on Safety

AZS
İSO-1536–2014

752

AZS
İSO-1537–2014

753

755
756
757
758
759
760
761
762
763

AZS
İSO-4225-2014
AZS
ISO 4387
AZS
İSO-5199-2014
AZS
İSO-6107-1-2013
AZS
İSO-6107-4-2013
AZS
İSO-6107-5-2013
AZS
İSO-6107-6-2013
AZS
İSO-6107-8-2013
AZS
İSO-6887.1-2014

764

765

766

767

768
769
770

AZS
İSO-6887.2-2014

AZS
İSO-6887.3-2014

AZS
İSO-6887.5-2014

AZS
İSO-7218-2014
AZS
ISO 8243
AZS
ISO 8454

779

AZS
ISO-9000-2012
AZS
ISO-9001-2020
AZS
İSO 9202:2021
AZS
ISO 10315
AZS
İSO-10381-1-2014
AZS
İSO-10381-2-2014
AZS
İSO-10381-3-2014
AZS
İSO-10381-4-2014
AZS
İSO-10816-4-2014

780

AZS
İSO-11126-10-2013

781

AZS
İSO-11461-2014

782

AZS
İSO-11465-2014

783

AZS
İSO-12944-1-2014

784

AZS
İSO-12944-2-2014

785

AZS
İSO-12944-4-2014

786

AZS
İSO-12944-5-2014

771
772
773
774
775
776
777
778

Title of standards

Sərbəst topdan satış materialları üçün davamlı mexaniki yükləmə-boşaltma
avadanlığı - Nov lentli konveyerlər – (səyyar konveyerlərdən başqa) – Kəmər
şkivləri.
Ovulan materiallar üçün fasiləsiz fəaliyyət göstərən mexaniki qaldırıcı-daşıyıcı
avadanlıq. Yivli lentli transportyor (daşınan konveyerdən başqa). Qasnaqlar.

751

754

Standartların adı

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Idlers

Сentrifugal pumps. Technical specifications. Class II.

Quality management systems fundamentals and vocabulary.

Cigarettes - Determination of nicotine in smoke condensates Gaschromatographic metod
Soil quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling
programmes.
Soil quality — Sampling — Part 2: Guidance on sampling techniques

Soil quality — Sampling — Part 4: Guidance on the procedure for
investigation of natural, near-natural and cultivated sites
Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements
on non-rotating parts.
Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products -- Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part
10: Almandite garnet
Soil quality - Determination of the amount of humidity in the form of
volume to take ground samples with the tube application. Gravimetric
method.
Torpağın keyfiyyəti - Quru maddələrin kütlə payının və nəmliyin kütlə nisbətinin Soil quality - Determination of soil quality-mass ratio of mass share and
qravimetrik üsulla təyini.
humidity of dry substances with gravimetric method.
Boyalar və laklar — Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad
konstruksiyalarin korroziyadan qorunmasi. Hissə 1: Giriş

Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems. Part 1: General introduction.

Boyalar və laklar — Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad
konstruksiyalarının korroziyadan qorunması.
Hissə 2: Ətraf mühitin təsnifatı.
Boyalar və laklar — Qoruyucu lak sistemləri ilə polad strukturların korroziyadan
qorunması. Hissə 4: Səth növləri və səthlərin hazırlanması.

Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems. Part 2: Classification of environments.

Boyalar və laklar — Qoruyucu boya sistemlərivasitəsilə polad
konstruksiyalarının korroziyyadan müdafiəsi. Hissə 5: Qoruyucu boya
sistemləri.

Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems. Part 5: Protective paint systems.

Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by
protective paint system. Part 4: Types of surface and surface preparation.

Sıra
№-si

Standartın işarəsi və
nömrəsi

787

AZS
İSO-12944-6-2014

788

AZS
ISO-12944-7-2014

789

AZS
İSO-12944-8-2014

Standartların adı

Title of standards

Boyalar və laklar — Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad
konstruksiyaların korroziyadan qorunması. Hissə 6: Laboratoriya sınaq
metodları.
Boyalar və laklar — Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad
konstruksiyalarının korroziyadan qorunması. Hissə 7: Boya işlərinin yerinə
yetirilməsi və onlara nəzarət.

Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems Part 6: Laboratory performance test methods.

Boyalar və laklar — Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad
konstruksiyaların korroziyyadan qorunması. Hissə 8: Yeni iş və texniki xidmət
üzrə spesifikasiyaların işlənib hazırlanması.

Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems. Part 8: Development of specification for new work
and maintenance.

Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems. Part 7: Execution and supervision of paint work.

790

AZS
İSO-13706-2014

Neft, Neft–kimya və təbii qaz sənayesi. Hava soyutma sistemli istilik
mübadiləediciləri.

Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries—Air-cooled Heat
Exchangers.

791

AZS
İSO-14001-2021

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri
Tələblər və istifadə üzrə rəhbəredici göstərişlər

Environmental management systems — Requirements with guidance for
use

Ətraf mühitin idarə edilməsi. Həyat dövrünün qiymətləndirilməsi. Prinsiplər və
struktur.
Tibbi laboratoriyalar. Səlahətliliyə və keyfiyyətə tələblər.

Environmental management.Life cycle assessment. Principles and
framework.
Medical laboratories. Requriements for quality and competence.

Ümumi neftayırma prosesləri üçün lövhəşəkilli istilik mübadiləediciləri. Hissə 1
— Çərçivəli lövhəşəkilli istilik mübadiləediciləri.
Neft, Neft–kimya və təbii qaz sənayesi. Lövhəşəkilli Tilli Alüminium İstilik
Mübadilə Avadanlıqları —Hissə 2: Bərk lehimlə lehimlənmiş tilli aliminium istilik
mübadilə avadanlıqları.

Plate heat exchangers for general Refinery services. Part 1 — plate-andframe heat exchangers.
Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Plate-type heat
exchangers – Part 2 -Brazed aluminium plate-fin heat exchangers.

Torpağın keyfiyyəti-torpaq və torpaq materiallarının ekotoksikoloji
xarakteristikasına dair göstərişlər.
Torpağin keyfiyyəti- İnsanlara təsiri ilə bağlı torpağın xarakteristikası.

Soil quality- Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and
soil materials.
Soil quality-Characterization of soils with respect to human exposure.

AZS
İSO-16072-2013
AZS
İSO-16133-2013
AZS
İSO 18323:2021
AZS
ISO-19011-2014
AZS
İSO-29581-2-2010
AZS
İSO-11133.1-2014

Torpağın keyfiyyəti – Torpağın mikrobioloji tənəffüsünün müəyyən etməyin
laborator üsulları.
Torpağın keyfiyyəti — Yoxlama proqramlarının yaranması və saxlanmasına
rəhbərlik.
"Zərgərlik məmulatları" - Almaz sənayesində istehlakçıların inamı

Soil quality — Laboratory methods for determination of microbiological soil
respiration.
Soil quality — Guidance on the establishment and maintenance of
monitoring programmes.
Jewellery - Consumer confidence in the diamond industry

İdarəetmə sistemlərinin auditi üzrə rəhbəredici sənəd.

Guidelines for auditing management systems.

Sementin sınaq üsulları. 2-ci hissə: Rentgen flüoressensiya üsulu ilə kimyəvi
analiz.
Yeyinti məhsullarının və heyvanlar üçün yemlərin mikrobiologiyası. Kultura
mühitlərinin hazırlanması və istehsalı üzrə rəhbər göstərişlər. Hissə 1:
Laboratoriyada kultura mühitlərinin hazırlanması üzrə keyfiyyətinin təmin
edilməsinə dair ümumi rəhbər göstərişlər.

Cement. Test methods. Part 2: chemical analysis by X-ray fluorescence.

804

AZS
İSO-11133.2-2014
AZS/ISO
37001-2021

Microbiology of food and animal feeding stuffs — Guidelines on
preparation and production of culture media – Part 2: Practical guidelines
on performance testing of culture media.
Special offers and product promotions

805

Yeyinti məhsullarının və heyvanlar üçün yemlərin mikrobiologiyası. Kultura
mühitlərin hazırlanması və istehsalı üzrə rəhbər göstərişlər. Hissə 2: Kultura
mühitlərinin istismar sınaqlarına dair praktik rəhbər göstərişlər.
Rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemləri Təlimatlarla bağlı tələblər

806

AZS
ISO-45001-2021

Əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyinin idarə edilmısi sistemi istifadə üzrə izahlı
tələbləer

Occupational health and safety management systems –
Requirements with ...

792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802

803

AZS
İSO-14040-2014
AZS
ISO-15189-2014
AZS
İSO-15547-1-2014
AZS
İSO-15547-2-2014
AZS
İSO-15799-2013
AZS
İSO-15800-2013

Microbiology of food and animal feeding stuffs — Guidelines on
preparation and production of culture media – Part 1: General guidelines
on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory.

808

AZS
Enerji idarəetmə sistemləri. İstifadə üçün rəhbər tələblər.
İSO 50001-2014
AZS
İnformasiya texnologiyaları. Sözlük. Hissə 18. Verilənlərin paylanmış emalı.
İSO/İEC-2382-18-2013
AZS
İnformasiya texnologiyaları. Sözlük. Hissə 20. Sistemin işlənməsi.
İSO/İEC-2382-20-2013

Information technology . Vocabulary. Part 20. Development of system.

809

AZS
İnformasiya Texnologiyaları. Audio-vizual obyektlərin kodlaşdırılması
İSO/İEC-14496-1-2013 Hissə 1. Sistemlər.

İnformation technologiy – Coding of audio-visual objects-Part 1. Systems.

810

807

Energy management systems. Requirements with guidance for use.
Information technology. Vocabulary. Part 18: Distributed data processing

811

AZS
İSO/İEC-17000-2012

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Lüğət və ümumi prinsiplər.

Confomity assessment-vocabulary and ceneral prinsiples

812

AZS
ISO /İEC-17011-2020

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi - Uyğunluğun qiymətləndirilməsi qurumlarını
akkreditasiya edən orqanlara tələblər,

Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting
conformity assessment bodies

813

AZS
ISO /İEC-17020-2021

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi İnspeksiya həyata keçirilən müxtəlif növ
orqanların fəaliyyətinə dair tələblər

Comformity assesment requrements for the operation of various types of
bodies performing

814

815

816
817
818

AZS
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi İdarəetmə sistemləri üzrə audit və
ISO /İEC-17021-1-2021 sertifikatlaşdırma xidmətlərini göstərən orqanlara dair tələblər
Hissə 1 Tələblər

contains principles and requirements for the competence, consistency
and impartiality of bodies providing audit and certification of all types
of management systems.

AZS
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi İdarəetmə sistemlərinin auditini və
ISO /İEC-17021-3-2021 sertifikatlaşdırmanı aparan orqanlara tələblər

specifies additional competence requirements for personnel involved
in the audit and certification process for quality management systems

AZS
İSO/İEC-17024-2014

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Heyətin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən
orqanlara ümumi tələblər.

Conformity assessment. General requirements for bodies operating
certification of members.

AZS
ISO /İEC-17025-2020
AZS
ISO /İEC-17065-2021

Sınaq və kolibirləmə laboratoriyalarının səlahətliliyinə dair ümumi
tələblər
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi Məhsulların,proseslərin və xidmətlərin
sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanlara dair tələblər

General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories
Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products,
processes and services

819

AZS
İnformasiya texnologiyaları. Biometrik verilənlərin mübadilə formatları. Hissə
İSO/İEC-19794-2-2013 2: Minutsiya verilənləri

Information technology - Biometric data interchange formats -- Part 2:
Finger minutiae data

820

AZS
İnformasiya texnologiyaları. Biometrik verilənlərin mübadilə formatları. Hissə
İSO/İEC-19794-4-2013 4: Barmaq təsviri məlumatı

Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4:
Finger image data

821

AZS
İnformasiya texnologiyaları. Biometrik verilənlərin mübadilə formatları. Hissə 5: Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face
İSO/İEC-19794-5-2013 Üz təsvirinin verilənləri
image data

Sıra
№-si

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

822

AZS
İSO/İEC-27000-2012

İnformasiya texnologiyası - Təhlükəsizlik metodları - İnformasiya
təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemləri. İcmal və sözlük.

823

AZS
İSO/İEC-27003-2012

İnformasiya texnologiyası. Təhlükəsizlik metodları. İnformasiya təhlükəsizliyinin Information technology-Security techniques. Information security
idarə edilməsi sisteminin tətbiqi üzrə təlimat.
management system implementation guidance

824
825

826

827
828
829

İnformasiya texnologiyası. Təhlükəsizlik metodları. İnformasiya təhlükəsizliyinin
idarə edilməsi - Ölçmə.
İnformasiya texnologiyası. Təhlükəsizlik metodları. İnformasiya təhlükəsizliyinin
idarə edilməsi sisteminin auditi və sertifikatlaşdırılmasını təmin edən orqanlar
üçün tələblər.
AZS
İnformasiya təhlükəsizliyi. Təhlükəsizlik metodları İT Şəbəkə təhlükəsizliyiİSO/İEC-27033-1-2012 Hissə 1: İcmal və anlayışlar.
AZS
İSO/İEC-27004-2012
AZS
İSO/İEC-27006-2012

AZS
İSO/İEC GUİDE - 22012
AZS
İSO GUİDE- 34-2014
AZS
İSO/TS-29001-2014

834

AZS
ГОСТ-7.80-2010
AZS
ГОСТ-21.101-2010
AZS
ГОСТ-21.204-2010
AZS
ГОСТ-21.501-2010
AZS
ГОСТ -21.508-2010

835

AZS
GOST-5962:2020

830
831
832
833

836

839

840
841
842

Information technology-Security techniques. Information security
management -Measurement
Information technology-Security techniques. Requirements for bodies
providing audit and certification of information security management
systems.
Information technology-Security techniques - Network security-Part1:
Overview and concepts.

Standartlaşdırma və əlaqəli fəaliyyətlər. Ümumi lüğət

Standardization and related activities. General dictionary.

Standart nümunə istehsalçılarının səriştəliliyinə ümumi tələblər.

General requirements for the competence of reference material producers.

Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayesi. Sahə üzrə keyfiyyəti idarəetmə
Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Sector specific quality
sistemləri. Məhsulları təmin edən və xidmət göstərən təşkilatlara olan tələblər. management systems. Requirements for product and service supply
organizations.
İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrə standartlar sistemi. Biblioqrafik
System of standards on information, librarianship and publishing.
yazı. Başlıq. Ümumi tələblər və tərtib qaydaları.
Bibliographic record. Heading. General requirements and rules.
Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi. Layihə və işçi sənədlərinə əsas tələblər.
Main requirements for design and working documents.
Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi. Baş plan elementlərinin və nəqliyyat
qurğularının şərti qrafiki işarə və təsvirləri.
Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi. Memarlıq - tikinti işçi cizgilərinin işlənilməsi
qaydaları.
Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi. Müəssisə, qurğu və mülki - mənzil
obyektlərinin baş planlarının işçi sənədlərinin yerinə yetirilməsi qaydaları.
Qida xammalından alınan rektifikasiya edilmiş etil spirti
Texniki şərtlər

Graphical symbols and signs of general layouts and transport.
System of design documents for construction. Rules for execution of
architectural and construction working drawings.
System of building design documents. Rules of fulfilment of working
documentation of general layouts of enterprises, buildings and civil housing
objects.
Rectified ethil alcohol from edible raw material.
Specifications

AZS
ГОСТ-30515-2021
AZS
ГОСТ Р-41.49-2010

Sementlər
Ümumi taxniki şərtlər
Zərərli maddələrin atılmasına aid sıxılma nəticəsində işəsalınma prinsipi
əsasında işləyən mühərriklərin və təbii qazla işləyən mühərriklərin, həmçinin
məcburi işəsalınma prinsipi əsasında sıxılmış neft qazı ilə işləyən mühərriklərin
və sıxılma nəticəsində işəsalınma prinsipi əsasında işləyən mühərriklərlə təbii
qazla işləyən mühərriklərlə məcburi işəsalınma prinsipi əsasında sıxılmış neft
qazı ilə işləyən mühərriklərlə təchiz olan avtonəqliyyat vasitələrinin
sertifikatlaşdırılmasına dair təlimatlar.

Sements General specifications

AZS
ГОСТ Р-41.83-2010

Zəhərli maddələrin atılmasına aid mühərriklər üçün tələb olunan yanacaqdan
asılı olaraq avtonəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılmasına dair vahid
təlimatlar.
Kənd təsərrüfatı və meşə traktorlarında, yüksək keçid qabiliyyətli texnikada
quraşdırılan sıxılma nəticəsində işəsalma prinsipi əsasında işləyən
mühərriklərindən zərərli maddələrin atılmasına dair vahid təlimatlar.

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the
emission of pollutants according to engine fuel requirements.

Geodeziya alətləri. Terminlər və təriflər.

Geodetic instruments. Terms and definitions.

Geodeziya. Terminlər və təriflər.

Geodetisy. Terms and definitions.

İnformasiya texnologiyası. İnformasiyanın hesablama texnikası vasitələri ilə
emalı zamanı əlavə elektromaqnit şüalanma nəticəsində yaranan itkilərdən
qorunması. Sınaq üsulları.
Məişət xidmətləri. Bərbərxana xidmətləri. Ümumi texniki şərtlər.

Information technology. Protection against loss caused by additional
electromagnetic radiation during processing by means of computing
means. Testing methods.
Household services. Hairdressing services. General specifications.

Rəqəmsal topoqrafik xəritələr. Ümumi tələblər.

Digital topographic maps. General requirements.

İnformasiya təhlükəsizliyi. Təhlükəsiz tərtibatda avtomatlaşdırılmış sistemlər.
Ümumi tələblər.

Information security.Automated systems for secure design. General
requirements.

837

838

Information technology-Security technigues. Information security
management systems. Overview and vocabulary.

AZS
ГОСТ Р-41.96-2010

AZS
ГОСТ Р-21830-2013
AZS
ГОСТ Р-22268-2013
AZS
ГОСТ Р-50752-2010

Uniform provisions conserning the approval of compression ignition (C.İ)
and natural gas (N.G) engines as well as positive- ignition (P.I) engines
fuelled with liquefied petroleum gas (LPG) and vehicles equipped with C.I.
and N.G. engines and P.I engines fuelled with LPG, with regard to the
emissions of polutants by the engine (MOD)

Uniform provisions concerning the approval of compression ignition
engines to be installed in agricultural and forestry tractors and in non-road
mobile machinery regard to the emission of pollutants by the engines.

845

AZS
ГОСТ Р-51142-2013
AZS
ГОСТ Р-51605-2013
AZS
ГОСТ Р-51624-2010
AZS
ГОСТ Р 51760-2001

Polimer istehlakçı tarası. Ümumi texniki şərtlər.

Polymeric consumers' packagings. General specifications.

846

AZS
ГОСТ Р-51832-2010

Benzin ilə məcburi işəsalınma prinsipi əsasında işləyən daxili yanma
mühərrikləri və tam kütləsi 3.5 t-dan artıq olan və bu mühərriklər ilə təchiz
olunan avtonəqliyyat vasitələri. Zərərli maddələrin atılması. Texniki tələblər və
sınaq üsulları.
Maqistral qaz, neft və neft məhsullarının xətləri üçün qaynaqlanmış polad
borular. Texniki şərtlər.
Şüşə tara. Şüşə qırıntısı. Ümumi texniki şərtlər.

Internal combustion direct ignition petrol engines and road vehicles of total
mass exceeding 3,5 t completed with those engines. Emission of
pollutants. Technical requirements and test methods.

Yerüstü elektrik xətləri üçün qorunan və izolyasiya edilmiş naqillər. Ümumi
texniki şərtlər.
Coğrafi informasiya sistemləri. Terminlər və təriflər.

Insulated and protected wires for overhead power lines. General
specifications
Geographical information systems. Terms and definitions.

Qiymətli metallar. Termin və Təriflər

Precious metals Terms and Definitions

Yeyinti məhsulları. Bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının (koliform
bakteriyalarının) aşkarlanması və miqdarının təyini metodları.

Food products, Methods for detection and quantity determination of
coliformers.

843
844

847

848
849
850
851
852
853
854
855

856
857

AZS
ГОСТ Р - 52079-2012
AZS
ГОСТ P 52233-2011
AZS
ГОСТ Р 52373-2011
AZS
ГОСТ Р-52438-2013
AZS
ГОСТ P 52793 -2021

AZS
ГОСТ Р-52816-2014

AZS
Süd və süd emalı məhsulları. Mikrobioloji analiz metodları.
ГОСТ Р-53430-2014
AZS
Dezinfeksiyaedici vasitələr
GOST R-58151.1:2020 Ümumi texniki şərtlər

Steel welded pipes for main gas pipelines, oil pipelines and oil product
pipelines. Specifications.
Glass containers. Fiberglass. General specifications.

Milk and milk products.Methods of microbiological analysis.
Disinfectants
General technical requirements

AZS
Məhsulların sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlara tələblər
General requirements for boides operating product certification systems
ГОСТ Р ИСО/МЭК 652011
AZS
Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat nişanları və fərqləndirici nişanı. Tiplər və əsas Licence and distinctive plates for vehicles. Types and main sizes, technical
СТБ - 914-2012
ölçülər. Texniki tələblər, sınaq üsulları.
requirements, tests methods.

Sıra
№-si
858
859
860
861
862

863

864
865
866
867
868
869
870
871
872
873

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət və təmir. Ümumi təhlükəsizlik tələbləri

Maintenance and repair of vehicles. General safety requirements

AZS
СТБ-984 -2012
AZS
СТБ-1175-2013

Nəqliyyat vasitələri. Markalanma. Texniki tələblər.

Vehicles. Marking. Technical requirements.

Avtoservis müəssisələrində nəqliyyat vasitələrinə xidmətlər. Xidmət qaydaları

Transport service by car service stations.General procedure

Uşaqların daşınması üçün avtobuslar. Ümumi texniki tələblər.

Buses for carrying children. General technical requirements.

AZS
СТБ 2025-2012
AZS
СТБ-51.3.01-2012

Bank fəaliyyətinin təmin olunması üçün texniki vasitələr və avadanlıqlar. Pul
mədaxilinin inkasasiyası və qiymətli yüklərin daşınması üçün avtomobillər.
Təsnifatı və ümumi texniki tələblər.
AZS
Yol nəqliyyatı. Konduktiv, tutumlu və induktiv maneələr. İnduktiv və tutumlu
СТБ.ИСО-7637-3-2012 dövrəsində impuls maneələri (elektrik qida dövrəsindən başqa).
AZS
СТБ ЕH 1279-1-2011
AZS
СТБ ЕH 1279-2-2011
AZS
СТБ ЕH 1279-3-2011
AZS
СТБ ЕH 1279-4-2011
AZS
СТБ ЕH 1279-5-2011
AZS
ECE-1-2012
AZS
ECE-3-2012
AZS
ECE-5-2012
AZS
ECE-6-2012
AZS
ECE-7-2012
AZS
ECE-8.2012

876
877
878
879
880
881

AZS
ECE-9-2012
AZS
ECE-10-2012
AZS
ECE-11-2012
AZS
ECE-12-2012
AZS
ECE-13-2012
AZS
ECE-13 H-2012
AZS
ECE-14-2012
AZS
ECE-16-2012

882

883
884
885
886
887
888

AZS
ECE-17-2012
AZS
ECE-18-2012
AZS
ECE-19-2012
AZS
ECE-20-2012
AZS
ECE-21-2012
AZS
ECE-23-2012
AZS
ECE-24-2012

889

890
891
892
893

Title of standards

AZS
СТБ-960-2013

874

875

Standartların adı

AZS
ECE-25-2012
AZS
ECE-26-2012
AZS
ECE-30-2012
AZS
ECE-31-2012

Equipment and hardware for bank activity support. Automobiles for
collection of profits and transportation of valuable goods. Classification and
general specifications.
Road transport. Conductivity, capacitive and inductive jamming. Part 3.
Impulse noise in capacitive and inductive circuits (except for power
circuits).

Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 1. Ümumi qaydalar,
ölçülərin xətaları və sistemlərin təsvir qaydaları.
Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 2. Davamlılıq üzrə sınaq
üsulları və nəm çəkməyə dair tələblər.
Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 3. Qazın itki sürətinin təyin
olunması üzrə uzunmüddətli sınaq üsulu və qazın konsentrasiyasının
maksimal kənarlaşmasına dair tələblər.
Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 4. Kontur sıxlaşmasının
fiziki xassələrinin sınaq üsulları.
Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 5. Uyğunluğun
qiymətləndirilməsi.
R2 kateqoriyalı közərmə lampaları ilə təchiz olunmuş və yaxın və/və ya uzaq
assimetrik işıq şüaları verən avtomobil fənərlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.
Mexaniki nəqliyyat vasitələri və onların qoşquları üçün işıqqaytaran qurğuların
rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Avropa assimetrik yaxın və/və ya uzaq işıq şüalı "SEALED BEAM (SB)"
avtomobil lampa-fənərlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Glass in building. Insulating glass units. Part 1. Generalities, dimensional
tolerances and rules for the system description.
Glass in building. Insulating glass units. Part 2. Long term method and
requirements for moisture penetration.
Glass in building. Insulating glass units. Part 3. Long term method and
reguirements gas leakage rate and for gas concentration tolerances.

Yaratdıqları səslə bağlı üç təkərli nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair
vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of vehicles of categories L2, L4
and L5 in connection with the noise produced by them.

Elektromaqnit uyğunluqla əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair
vahid göstərişlər.
Qıfıllar və qapıların bərkitmə qurğuları baxımından mexaniki nəqliyyat
vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Sürücünün sükan idarə olunma sisteminə zərbədən qorunması baxımından
nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Əyləc baxımından M, N və O kateqoriyalı nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə
dair vahid göstərişlər.
Yaratdıqları səslə bağlı üç təkərli nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair
vahid göstərişlər.
Təhlükəsizlik kəmərlərinin bərkidilməsi, İSOFİX bərkitmə sistemləri və İSOFİX
yuxarı sığortalayıcı trosun bərkidilməsi baxımından nəqliyyat vasitələrinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
I. Mexaniki nəqliyyat vasitələrində olan şəxslər üçün nəzərdə tutulan
təhlükəsizlik kəmərlərinin, qoruyucu sistemlərin, uşaqlar üçün qoruyucu
sistemlərin və uşaqlar üçün İSOFİX qoruyucu sistemlərin;
II. Təhlükəsizlik kəmərləri, qoruyucu sistemlər, uşaqlar üçün qoruyucu
sistemlər və uşaqlar üçün İSOFİX qoruyucu sistemlər ilə təchiz olunmuş
nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Oturacaqlar, onların bərkitmələri və istənilən başaltıları baxımından nəqliyyat
vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to
electromagnetic compatibility
Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to locks
and door fastening devices
Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the
protection of the driver against an impact on the steering system.
Uniform provisions concerning the approval of vehicles of categories M, N
and O with regard to braking.
Uniform provisions concerning the approval of vehicles with noise
produced by them.
Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to seat
belt anchorages, ISOFIX anchorages systems and ISOFIX top tether
anchorages.
Uniform provisions concerning the approval of: I. Safety belts, restraint
systems, child restraint systems and ISOFIX child restraint systems
intended for persons in motor vehicles; II. Vehicles equipped with seat
belts, restraint systems, child restraint systems and ISOFIX child restraint
systems.

İcazəsiz istifadədən mühafizə baxımından avtonəqliyyat vasitələrinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin dumana qarşı qabaq fənərlərinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Haloid közərmə lampaları ilə (H4) istifadəsi nəzərdə tutulan yaxın və/və ya
assimetrik işıq şüalı avtomobil fənərlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.
Avtonəqliyyat vasitələrinin daxili avadanlıqlarının rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.
Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının arxa fənərlərinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
I. Görünən çirkləndirici maddələrin atılması baxımından sıxılmadan alovlanma
prinsipi ilə işləyən mühərriklərin rəsmi təsdiqinə dair;
2. Konstruksiyanın tipi üzrə rəsmi təsdiq edilmiş sıxılmadan alovlanma prinsipi
ilə işləyən mühərriklərin quraşdırılması baxımından avtnəqliyyat vasitələrinin
rəsmi təsdiqinə dair;
3. Görünən çirkləndirici maddələrin atılması ilə sıxılmada alovlanan
mühərriklərlə təchiz edilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair 4.
Sıxılmadan alovlanma prinsipi ilə işləyən mühərriklərin gücünün ölçülməsinə
dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard
to their protection against unauthorized use.
Uniform provisions concerning the approval of power-driven vehicle front
fog lamps contents.
Uniform provisions concerning the approval of automotive headlamps with
asymmetrical lights for short and / or long-range lights intended for use with
halogen filament lamps (H4 lamps).
Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to their
internal equipment.
Uniform provisions concerning the approval of rear lights, motor vehicles
and their trailers.
Uniform provisions concerning:
1.Official approval of compression ignition engines with respect to the
emission of visible pollutants;
2.Official approval of vehicles with regard to the installation of compressionignition engines on them, approved by design type;
3. Approval of vehicles with a compression-ignition engine with respect to
the emission of visible contaminants.
4. Measurement of the power of compression ignition engines

Nəqliyyat vasitələrinin oturacaqlarına quraşdırılmış və ya quraşdırılmamış
başaltıların rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Xarici çıxıntıları baxımından nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.
Avtonəqliyyat vasitələri və onların qoşquları üçün pnevmatik şinlərin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Yaxın və/və ya uzaq avropa assimetrik işıq şüaları baxımından "SEALEDBEAM" (SB) avtomobil lampa-fənərlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of head restraints mounted or
not mounted in vehicle seats.
Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to their
outer projections.
Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tires for motor
vehicles and their trailers.
Uniform provisions concerning the approval of automotive headlamp
"SEALED-BEAM" (SB) for European asymmetrical passing and / or driving
lights.

Glass in building. Insulating glass units. Part 4. Methods of test for the
physical attributes of edge seals.
Glass in building. Insulating glass units. Part 5. Conformity evaluаtion.

Uniform provisions concerning the approval of automotive headlamps with
an asymmetrical beam of dipped and / or main beam and fitted with
category R2 filament lamps.
Uniform provisions concerning the approval of retro-reflecting devices for
motor vehicles and their trailers.
Uniform provisions concerning the approval of power-driven vehicle's
"SEALED BEAM" headlamps (SB) emitting a European asymmetrical
passing beam or a driving beam or both
Mexaniki nəqliyyat vasitələri və onların qoşquları üçün dönmə işarənin rəsmi
Uniform provisions concerning the approval of direction indicators for
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
power-driven vehicles and their trailers
Motosikletlər istisna olmaqla, mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların
Uniform provisions concerning the approval of front and side position
qoşqularının fənərciklərinin arxa qabarit işıqlarının, stop-siqnallarının və kontur lamps, stop lamps and contour lights for motor vehicles (excluding
işıqlarının rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
motorcycles) and their trailers.
(H1, H2, HB3, HB4, H7, H8, H9, HİR1, HİR2, və/və ya H11) haloid közərmə
Uniform provisions concerning the approval of automotive headlamps with
lampaları ilə istifadəsi nəzərdə tutulan assimetrik yaxın və/və ya uzaq işıq şüalı asymmetrical passing lights and / or driving beams designed for use with
halogen filament lamps (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 and /
avtomobil fənərlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
or H11).

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to
seats, their anchorages and any head restraints.

Sıra
№-si

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

Yanğının baş vermə təhlükəsinin qarşısının alınması baxımından nəqliyyat
vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Ümumi konstruksiyaları baxımından iri tutumlu sərnişin nəqliyyat vasitələrinin
rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının təsdiq edilmiş
fənərlərində istifadəsi üçün közərmə lampalarının rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.
Üzbəüz toqquşma zamanı konstruksiyalarının hərəkəti baxımından nəqliyyat
vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Yaratdıqları səslə əlaqədar motosikletlərin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.
Təhlükəsiz şüşə materialların və onların nəqliyyat vasitələrində
quraşdırılmasının rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Mexaniki nəqliyyat vasitələrində yerləşən uşaqlar üçün qoruyucu qurğuların
("Uşaq üçün qoruyucu sistem") rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the
prevention of fire hazards.
Uniform provisions concerning the approval of large capacity passenger
vehicles with regard to their general design.
Uniform provosions conserning the approval of filament lamps for use in
approval lamp units of power-driven vehicles and of their trailers.

Birbaşa görüntü əks etdirməyən cihazların və onların quraşdırılması
baxımından mexaniki nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.
İşıqlandırma və işıq siqnalizasiyası qurğularının quraşdırılması baxımından
nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of devices for indirect vision
and motor vehicles with regard to the installation of these devices.

AZS
ECE-49-2012

Sıxılmadan alışdırma prinsipi ilə və təbii qazla, həmçinin sıxılmış neft qazı ilə
işləyən, məcburi alışdırma sisteminə malik olan mühərriklərin və sıxılmada
alışdırma prinsipi ilə və təbii qazla və zərərli maddələrin atılması baxımından
sıxılmış neft qazı ilə işləyən, məcburi alışdırma sisteminə malik olan
mühərriklərə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılmasına dair
vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the certification of compression ignition
engines and natural gas engines, as well as forced-ignition engines
operating on liquefied petroleum gas, and vehicles equipped with
compression-ignition engines, natural gas engines, and Engines with
positive ignition, working on liquefied petroleum gas, with respect to
emissions of harmful substances.

905

AZS
ECE-51-2012
AZS
ECE-52-2012

Səs səviyyəsi baxımından ən azı 4 təkərə malik mexaniki nəqliyyat
vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Ümumi konstruksiyaları baxımından M2 və M3 kateqoriyalarına aid olan az
tutumlu nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles having at
least four wheels with regard to their sound emissions
Uniform provisions concerning the approval of small vehicles of categories
M2 and M3 in relation to their general design.

906

AZS
ECE-53-2012

İşıqlandırma və işıq siqnalizasiyası qurğularının quraşdırılması baxımından L3
kateqoriyasına aid olan nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of vehicles of category L3 for
the installation of lighting and light-signaling devices.

AZS
ECE-54-2012
AZS
ECE-55-2012
AZS
ECE-58-2012

Qeyri fərdi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri və onların
qoşqularının pnevmatik şinlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət tərkibinin mexaniki qoşulma qurğularının rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
1. Diyirlənməyə qarşı arxa qoruyucu qurğuların (DQAQQ);
2. Tipi rəsmi təsdiq edilmiş DQAQQ quraşdırılması baxımından nəqliyyat
vasitələrinin;
3. Diyirlənməyə qarşı arxa mühafizə baxımından nəqliyyat vasitələrinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Kabinanın arxa panelinin önündə yerləşən xarici çıxıntıları baxımından qeyri
fərdi istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə
dair vahid göstərişlər.
Yaratdıqları səslə əlaqədar ikitəkərli mopedlərin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tires of
commercial vehicles and their trailers.
Uniform provisions concerning the approval of mechanical coupling
devices for vehicle formulations.
Uniform provisions concerning the approval of: 1. Rear underrun protective
devices (RUPDs) 2. Vehicles with regard to the installation of RUP
3. Vehicles with regard to their rear countermeasure protection (RTA).

Müvəqqəti istifadə üçün hazır olan ehtiyat təkəri, boşalmış vəziyyətdə istismara
yararlı olan şinləri və/və ya boşalmış vəziyyətdə olan şinlərin istismar sistemini
və/və ya şinlərdə təzyiqə nəzarət sistemini ehtiva edə biləcək avadanlıqları
baxımından nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər
Güc konstruksiyalarının möhkəmliyi baxımından iri qabaritli sərnişin nəqliyyat
vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to their
equipment, which may include a temporary spare tire for temporary use,
run flat tires and / or a run flat running system and / or a pressure
monitoring system in Tire
Uniform provisions concerning the approval of large-sized passenger
vehicles with regard to the strength of their power structure.

1. Mühərriki mayeləşdirilmiş neft qazı ilə işləyən mexaniki nəqliyyat vasitələrinin
xüsusi qurğusunun;
2. Avadanlığın quraşdırılması baxımından
mayeləşdirilmiş neft qazından yanacaq kimi istifadə edilməsinə imkan verən
xüsusi avadanlıqla təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin rəsmi təsdiqinə dair
vahid göstərişlər.
1. Yan qoruyucu qurğuları baxımından nəqliyyat vasitələrinin (YQQ);
2. Yan qoruyucu qurğuları (YQQ);
3. Bu qaydalar 2-ci hissəsinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş YQQ-ın
quraşdırılması baxımından nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.
İşıqlandırma və işıq-siqnal qurğularının quraşdırılması baxımından L1
kateqoriyalı nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin duracaq fənərlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid
göstərişlər.
Əyləc baxımından L1, L2, L3, L4 və L5 kateqoriyalı nəqliyyat vasitələrinin
rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning: I. Approval of special equipment for motor
vehicles powered by liquefied petroleum gas II. The approval of a vehicle
equipped with special equipment for the use of liquefied petroleum gas as
fuel for the installation of such equipment

Sükan idarəetmə mexanizmləri baxımından nəqliyyat vasitələrinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
İri qabaritli sərnişin nəqliyyat vasitələrinin oturacaqlarının və onların
bərkidilməsinin möhkəmliyi baxımından həmin nəqliyyat vasitələrinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Mühərrik üçün lazım olan yanacaqdan asılı olaraq zərərli maddələrin atılması
baxımından nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılmasına dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with respect to
steering mechanisms.
Uniform provisions concerning the approval of seats of large passenger
vehicles and of these vehicles with regard to the strength of the seats and
their anchorages.
Uniform provisions concerning the approval of vehicles with respect to
pollutant emissions, depending on the fuel required for engines.

AZS
ECE-84-2012
AZS
ECE-85-2012

Yanacaq sərfinin ölçülməsi baxımından daxili yanma mühərriki ilə təchiz
olunmuş yol nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Faydalı gücün və elektrik dartı sisteminin 30 dəqiqəlik maksimal gücünün
ölçülməsi baxımından M və N kateqoriyalı mexaniki nəqliyyat vasitələrinin
hərəkətə gətirilməsi üçün nəzərdə tutulan daxili yanma mühərriklərinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of vehicles equipped with an
internal combustion engine for measuring fuel consumption.
Uniform provisions concerning the approval of internal combustion engines
intended for the propulsion of motor vehicles of categories M and N with
respect to the measurement of net power.

AZS
ECE-87-2012
AZS
ECE-89-2012

Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin gündüz işıqlandırma fənərllərinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
I. Maksimal sürətin məhdudlaşdırılması baxımından nəqliyyat vasitələrinin;
2. Tipi təsdiq olunmuş sürət məhdudlaşdıran qurğuların (SMQ) quraşdırılması
baxımından nəqliyyat vasitələrinin;
3. Sürət məhdudlaşdıran qurğuların rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of daytime running lamps for
motor vehicles.
I. Vehicles with regard to limiting their maximum speed;
2. Vehicles with regard to the installation of speed-limiting devices (SOS) of
an approved type;
3. Speed limitation devices (VOS)

894
895
896

AZS
ECE-34-2012
AZS
ECE-36-2012
AZS
ECE-37-2012

900

AZS
ECE-38-2012
AZS
ECE-41-2012
AZS
ECE-43-2012
AZS
ECE-44-2012

901

AZS
ECE 46-2012

902

AZS
ECE-48-2012

897
898
899

903

904

907
908

909

910

AZS
ECE-61-2012

911

AZS
ECE-63-2012

912

AZS
ECE-64-2012

913

AZS
ECE-66-2012
AZS
ECE-67-2012

914

AZS
ECE-73-2012
915

916
917
918

AZS
ECE-74-2012
AZS
ECE-77-2012
AZS
ECE-78-2012

920

AZS
ECE-79-2012
AZS
ECE-80-2012

921

AZS
ECE-83-2012

919

922

923

924

925

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the
behavior of their construction in the event of a head-on collision.
Uniform provisions concerning the approval of motorcycles in connection
with the noise produced by them.
Uniform provisions concerning the approval of safety Glass Materials and
their installation on a vehicle.
Uniform provisions concerning the approval of restraints for children in
motor vehicles ("Child restraint system").

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the
installation of lighting and light-signaling devices.

Uniform provisions concerning the approval of commercial vehicles for
their external projections located in front of the rear panel of the cab
Uniform provisions concerning the approval of two-wheeled mopeds in
connection with the noise produced by them.

Uniform provisions concerning the approval of: I. Vehicles with regard to
their lateral protection devices (LPD)
2. Lateral protection devices (LPD)
3.. Vehicles with regard to the installation of LPD of an approved type
according to Part II of this Regulation.
Uniform provisions concerning the approval of category L1 vehicles with
regard to the installation of lighting and light-signalling devices.
Uniform provisions concerning the approval of parking lamps for motor
vehicles.
Uniform provisions concerning the approval of vehicles of categories
L1, L2, L3, L4 and L5 with regard to braking.

Sıra
№-si
926

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının yan qabarit fənərlərinin
rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
I. Diyirlənməyə qarşı qabaq qoruyucu qurğuların (DQQQ);
2. Tipi rəsmi təsdiq olunmuş DQQQQ-ın quraşdırılması baxımından nəqliyyat
vasitələrinin;
3. Diyirkənməyə qarşı qabaq quruyucu qurğusu baxımından nəqliyyat
vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Üzbəüz toqquşma zamanı sürücünün və sərnişinlərin qorunması baxımından
nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of side-marker lamps of motor
vehicles and their trailers.
I. Front underrun protection devices (PROM);
2. Vehicles in respect of installing an EPROM of an approved type;
3. Vehicles with regard to their front underrun protection (PPV).

AZS
ECE-95-2012
AZS
ECE-96-2012

Yan toqquşma zamanı sürücünün və sərnişinlərin qorunması baxımından
nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Zərərli maddələrin atılması baxımından kənd təsərrüfatı və meşə
traktorlarında, yüksək keçid qabiliyyətli texnikada quraşdırılan sıxılma
nəticəsində alovlanma prinsipi əsasında işləyən mühərriklərə dair vahid
göstərişlər.

Uniform provisions Concerning the Approval of Vehicles with regard to the
protection of the occupants in the event of a lateral collision.
Uniform provisions concerning the approval of compression ignition
engines for installation on agricultural and forestry tractors and non-road
mobile machinery with respect to the emission of pollutants by these
engines.

AZS
ECE-97-2012

Nəqliyyat vasitələrinin mühafizə siqnalizasiya sisteminin və mühafizə
siqnalizasiya sistemi baxımından mexaniki nəqliyyat vasitələrinin rəsmi
təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin qaz boşalmasından alınan işıq mənbələri ilə
işləyən fənərlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of vehicle alarm systems
(VAS) and motor vehicles with regard to security alarm systems (SOS)

Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiq olunmuş optik elementlərdə
istifadə üçün qaz boşalmasından alınan işıq mənbələrinin rəsmi təsdiqinə dair
vahid göstərişlər.
Havaya atılan karbon 4-oksidin həcminin və yanacaq sərfinin və/və ya elektrik
enerjisinin və elektrik dartı sistemində hərəkət ehtiyatının ölçülməsi
baxımından yalnız daxili yanma mühərriki ilə hərəkətə gətirilən, yaxud hibrid
elektrik ötürücünün köməyi ilə hərəkətə gətirilən minik avtomobillərinin,
həmçinin elektrik enerjisinin sərfinin və elektrik dartı sistemində hərəkət
ehtiyatının ölçülməsi baxımından yalnız elektrik ötürücünün köməyi ilə
hərəkətə gətirilən M1 və N1 kateqoriyalı nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə
dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of gas-discharge light sources
for use in the approval of optical elements of mechanical transport devices.

AZS
ECE-106-2012

Kənd təsərrüfatı nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının pnevmatik
şinlərinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.

Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tires for
agricultural vehicles and their trailers.

AZS
ECE-110-2012

I. Mühərrikləri sıxılmış təbii qazla işləyən mexaniki nəqliyyat vasitələrinin xüsusi
avadanlığın elementlərinin;
2. Mühərriklərində sıxılmış təbii qazdan istifadə üçün rəsmi təsdiq edilmiş
xüsusi avadanlıq elementlərinin quraşdırılması baxımından nəqliyyat
vasitələrinin rəsmi təsdiqinə dair vahid göstərişlər.
Nəzarət cihazlarının və indikatorların əl ilə idarə olunan elementlərinin
düzülüşü və eyniləşdirilməsi baxımından nəqliyyat vasitələrinin rəsmi təsdiqinə
dair vahid göstərişlər.
İsitmə sistemləri baxımından M, N və O kateqoriyalı nəqliyyat vasitələrinin
rəsmi təsdiqinə dair vahid texniki göstərişlər.
Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 1. Ümumi müddəalar.

I. Elements of special equipment for motor vehicles, whose engines
operate on compressed natural gas (CNG);
2. Vehicles with regard to the installation of elements of special equipment
of an approved type for use in their compressed natural gas (CNG)
engines
Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the
location and identification of hand controls, tell-tales and indicators

Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 3. Polad körpü layihəsi üçün təcrübə
kodu.
Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 4. Beton/ körpü layihəsi üçün
təcrübə kodu.
Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 5. Kompozit körpü layihəsi üçün
təcrübə kodu.
Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 7. Material və işləmə, beton
möhkəmləndirilməsi və armaturun qabaqcıl gərginləşdirilməsinin
dəqiqləşdirilməsi.

Steel, concrete and composite bridges. Part 3. The practice code for the
steel bridge project.
Steel, concrete and composite bridges. Part 4. Practice code for concrete /
bridge project.
Steel, concrete and composite bridges. Part 5. The practice code for the
composite bridge project.
Steel, concrete and composite bridges. Part 7: Materials and processing,
reinforcement of concrete and clarification of the progressive aggravation
of fixture.

Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 8. Material möhkəmləndirilməsi və
armaturun qabaqcıl gərginləşdirilməsi üçün tövsiyələr

Steel, concrete and composite bridges. Part 8. Recommendations for
Material Strengthening and progressive aggravation of the Armature.

AZS
ECE-91-2012
AZS
ECE-93-2012

927

928
929

AZS
ECE-94-2012

930

931

932

933

AZS
ECE-98-2012

AZS
ECE-99-2012
AZS
ECE-101-2012

934

935

936

937

AZS
ECE-121-2012

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the
protection of occupants in the event of a head-on collision.

Uniform provisions concerning the approval of headlamp systems for
motor vehicles with gas-discharge light sources.

Uniform provisions concerning the approval of passenger cars driven by
only an internal combustion engine or driven by a hybrid electric drive with
respect to measuring carbon dioxide emissions and fuel consumption and /
or measuring electricity consumption and power reserve in electric traction,
and transport Means of categories M1 and N1, driven only by an electric
drive, with respect to the measurement of electricity consumption and the
power reserve for Electric traction.

943

AZS
ECE-122-2012
AZS
BS-5400-1-2013
AZS
BS-5400-3-2013
AZS
BS-5400-4-2013
AZS
BS-5400-5-2013
AZS
BS-5400-7-2013

944

AZS
BS-5400-8-2013

945

AZS
BS-5400-9.1-2013

Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 9.1. Körpü dayaqları. Bölmə 9.Körpü Steel, concrete and composite bridges. Section 9.1. Drive bridges. Section
dayaqları. Bölmə 9.1.Körpü dayaqlarinin layihəsi üçün təcrübə kodu.
9. Bridge Brackets. Section 9.1. Practice code for the project supports of
the bridge.

946

AZS
BS-5400-9.2-2013

Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 9. Körpü dayaqları. Bölmə 9.2..
Körpü dayaqları. Bölmə 9. Körpü dayaqlarinin materiallari ,istehsal və
quraşdırma xüsusiyyətləri .

Steel, concrete and composite bridges. Part 9. Bridge supports. Section
9.2 .. Bridge supports. Section 9. Materials of the bridge stands,
characteristics of production and installation

947

AZS
BS-5400-10-2013

Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 10. Yorğunluq üçün təcrübə kodu.

Steel, concrete and composite bridges. Part 10. Practice code for fatigue.

938
939
940
941
942

948

949

950

951

952

953

954

Uniform technical requirements concerning the approval of vehicles of
categories M, N and O with regard to their heating systems.
Steel, concrete and composite bridges. Part 1. General Provisions.

AZS
4.54 kq toxac və 457 mm enişdə istifadə olunan torpaqların nəmliyinin sıxlığı
AASHTO DESİGİNATİO
N T180 -2013

The density of moisture content of 4.54 kg of wet and 457 mm landing

AZS
Körpülər üçün polad konstruksiyalar
AASHTO DESİGİNATİO
NM 270/M-2013

Steel constructions for bridges

AZS
Sıxlaşdırılmış bitum qatışığın nəmlik nəticəsində yaranmış zərərə qarşı
AASHTO DESİGİNATİO müqaviməti.
N T 283-2013

Determination of tensile strength over the entire thickness, elongation at
break and elongation at standard load.

AZS
Karbon və mürəkkəb poladdan hazırlanmış qaykalar (metrik)
AASHTO DESİGİNATİO
N M 291 M-2013

Carbon and compound steel nuts (metric)

AZS
Berkidilmiş polad halqalar.
AASHTO DESİGİNATİO
N M 293-2013

Fastened steel rings.

AZS
CODEX STAN -1922014
AZS
CODEX STAN -1932013

Qida əlavələri.

Food additives.

Qida məhsulları və yemlərdə qarışıqlar və toksinlər üçün ümumi standart

General standard for contaminants and toxins in food and feed.

Sıra
№-si

Standartın işarəsi və
nömrəsi

Standartların adı

Title of standards

Neft ayırma zavodlarında təzyiq qoruyucu cihazların kalibrlənməsi, seçilməsi
və quraşdırılması. Hissə II Quraşdırma.
Qoruyucu klapanın qapalı mühitdə germetiklik sınağı.

Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in
Refineries. Part II Installation
Seat Tightness of Pressure Relief Valves.

Kimya, neft və qaz sənayesi üçün qaynaq qaydaları.

Welding guidelines for the Chemical, oil and gas industry.

Neft-kimya və qaz sənayelərində istifadə edilən qaz turbinləri.

Gas Turbines for the Petroleum, Chemical and Gas Industry Services.

Qazanlar - polad materialdan (qaynaqlı).

Boilers - Welded Steel Amendment

971

AZS
APİ RP-520–2014
AZS
APİ-527-2014
AZS
APİ RP-582–2014
AZS
APİ-616-2014
AZS
TS-497-2008
AZS
TS-736-2008
AZS
TS 2812-2008
AZS
TS-4377-2008
AZS
TS-4563-2008
AZS
TS-9737-2008
AZS
TS-9979-2008
AZS
TS-9981-2008
AZS
TS-10053-2008
AZS
TS-12132-2009
AZS
İEC-60076-2-2014
AZS
İEC-60076-5-2014
AZS
IEC-60228-2014

972

AZS
IEC-60364-1-2014

955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970

973
974

İsti su hazırlayıcıları (boyler) isti su, qaynar su və ya buxar ilə işləyən.

Water Heaters (Heat Exchangers)

Bitki mənşəli marqarin.

Margarine - vegetable origin

Divarlar üçün şaquli deşikli, yüngül zavod kərpicləri.

Vertically Perforated Lightweight Bricks

Divarlar üçün üfüqi deşikli zavod kərpicləri.

Horizontal perforated ligtweight bricks.

Heyvan yemləri - bəslənən xırdabuynuzlu yemi.

Animal feeds - compound feed for fattening sheep.

Heyvan yemləri - bəslənən iribuynuzlu yemi.

Animal feeds - compound feed for fattening cattle.

Heyvan yemləri - (yumurta növü)yumurtlayan qəfəs toyuğu yemi.

Animal feeds - feed for cage layers.

Heyvan yemləri - südlük iribuynuzlu yemi.

Animal feeds - milk compound feed for dairy cows.

Spiral sarğıl, yeraltı drenaj, yağış suyu və kanalizasiya sistemlərində istifadə
olunan termoplastik boru və əlavə hissələr.
Güc transformatorları. Hissə 2: Maye yüklü transformatorlar üçün
temperaturun yüklənməsi.
Güc transformatorları. Hissə 5: Qısa qapanmayan davamlılıq.

Thermoplastic pipes and fittings - spirally wound - for buried drainage,
rainwater and sewerage systems.
Power transformers. Part 2: Temperature rise for liquid-immersed
transformers
Power transformers – Part 5: Ability to withstand short circuit

Kabellərin cərəyan keçirən damarları.

Conductors of insulated cables.

Aşağı gərginlikli elektrik qurğuları — Hissə 1: Fundamental prinsiplər, ümumi
xarakteristikaların qiymətləndirilməsi, termin və təriflər.

Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles,
assessment of general characteristics, definitions.

AZS
DVB-T sistemi üçün yerüstü rəqəmli televiziya qəbulediciləri.
IEC-62216-2013
AZS
Rəqəmli Videoyayım (DVB); rəqəmli yerüstü televiziya üçün kadr strukturu,
ETSI EN-300744-2012 kanal kodlaşması və modulyasiya

Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system.
Digital Video Broadcasting (DVB): Framing stucture,channel coding and
modulation for digital terrestrial television

AZS
ETSİ EN-302 755
V.1.3.1-2013
AZS
ETSİ EN -302 296-22013

Rəqəmli video yayım (DVB). ikinci nəsil yerüstü rəqəmli televeziya yayımı
sistemi (DVB-T2). Kadr strukturu, kanalın kodlaşması və modulyasiyası

Beton səki daşları.

Concrete Kerb Units - Requrements and test methods

İş və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması. Əsas müddəalar.

Certification of work execution, rendering of services. Basic Provisions

Nümunə götürülməsinə dair ümumi rəhbər sənəd.

Guideline of sampling.

980

AZS
pr EN1340-2011
AZS
BTTM ТКП-5.1.04/ОР2013
AZS
CAC/GL-50-2013
AZS
CAC/RCP-50-2013

Alma şirəsinin patulinlə və digər içkilərin inqredeintləri ilə çirklənməsinin
qarşısının alınmasına və çirklənmə dərəcəsinin aşağı salınmasına dair
standart.

Code of practice for the prevention and reduction of patulin contamination
in apple juice and apple juice ingredients in other beverages

981

AZS
RP-0193-2014

Tövsiyə edilən standart təcrübə. Qrunt səviyyəsində yerləşən və karbonlu
poladdan hazırlanmış saxlama çəninin dib hissəsinin xaricdən katod
mühafizəsi.
Qum-konus metodu ilə yerdə torpağın çəki vahidinin və sıxlığının təyini üçün
standart sınaq metodu.
İslam istehlak malları - Hissə 1: Kosmetika və şəxsi gigiyena vasitələri - Ümumi
rəhbəredici sənəd
Halal Kosmetika.

Standard Recommended Practice. External Cathodic Protection of OnGrade Carbon Steel Storage Tank Bottoms.

Halal sertifikatlaşdırma orqanlarını akkreditasiya edən halal akkreditasiya
orqanı üçün rəhbəredici sənəd

Guideline for a halal accrediting bodies on an accredititing of Halal
certification organization

975

976

977
978
979

982
983
984
985

AZS
ASTM D-1556-2014
AZS
MS-2200: Part 1-2014
AZS
TSE K-202-2014
AZS
OIC/SMIIC-3-2014

Elektromaqnit uzlaşması və radiotezlik məsələləri (ERM); Yerüstü Rəqəmli
Televiziya Yayım (DVB-T)
xidmətləri üçün verici avadanlıqlar;
Hissə 2. R&TTE Direktivinin 3.2-ci maddəsinin əsas tələblərini əhatə edən EN
harmonizasiya olunmuş standart

Digital Video Broadcasting (DVB). Second-generation surface digital
television broadcasting system (DVB-T2).Staff structure, channel coding
and modulation
Electromagnetic Compatibility and Radio Frequency Problems (ERM);
Surface Digital Television Broadcasting (DVB-T) Transmitting equipment
for services; Part 2. EN harmonized standard covering the essential
requirements of Article 3.2 of the R & TTE Directive

Standard test method for density and unit weight of soil in place by sandcone method.
Islamic consumer goods - Part 1: Cosmetic and personal care - General
guidelines
Halal Cosmetics.

