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6406 ekoizpena

ekoizpen-politika
RT ekoizpen-araua (6411)
RT ekoizpenerako laguntza (1606)
RT enpresaren politika (4006)
RT ikerketa-politika (6416)
RT industria-ekonomia (1621)
RT politika ekonomikoa (1606)
RT produktibitatea (4026)
NT1 ekoizpen-faktorea
NT1 ekoizpen-kuota
NT1 ekoizpen-modua
RT araubide ekonomikoa (1621)
NT1 ekoizpen-teknika
NT1 ekoizpenaren antolaketa
RT espezializaziorako akordioa (4031)
RT lanaren azterketa (4416)
NT2 azpikontratazioa
NT3 kanpoko azpikontratazioa
RT enpresaren politika (4006)
NT2 etengabeko ekoizpena
NT2 kate-ekoizpena
RT kate-lana (4416)
NT2 manipulazioa
RT jasoketarako materiala (6821)
NT2 mantentzea
NT2 masako ekoizpena
NT1 ekoizpenaren banaketa
NT1 ekoizpenaren dibertsifikazioa
NT1 ekoizpenaren espezializazioa
RT merkataritzako trukeen espezializazioa
(2021)
NT1 ekoizpenaren hazkundea
NT1 ekoizpenaren hobekuntza

2007-02-05

NT1 ekoizpenaren plangintza
RT industria-plangintza (6806)
RT plangintza ekonomikoa (1606)
NT2 ekoizpen-helburua
NT1 ekoizteko ahalmena
NT2 ekoizpen defizitarioa
NT2 ekoizpen-soberakina
RT nekazaritzako soberakina (5611)
RT soberako stock-a (6406)
NT2 eskalako ekonomia
RT ekoizpen-kostua (4026)
NT2 gehiegizko ekoizpena

ekoizpena
RT ekoizpen-kostua (4026)
RT nekazaritzako ekoizpena (5616)
NT1 ekoizpen-estatistika
RT estatistika (1631)
RT industria-estatistika (6806)
NT1 Erkidegoko ekoizpena
NT2 Erkidegoko stock-a
RT nekazaritzako soberakina (5611)
NT1 munduko ekoizpena
RT nazioarteko ekonomia (1621)
NT2 munduko stock-a
NT1 nazio-ekoizpena
RT nazio-ekonomia (1621)
NT1 soberako stock-a
RT ekoizpen-soberakina (6406)
RT nekazaritzako soberakina (5611)
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6411 teknologia eta arau teknikoak

arau teknikoak
NT1 araudi teknikoa
NT1 normalizazioa
RT elkar ezagutzearen printzipioa (1011)
RT etiketatzea (2031)
RT industria-lankidetza (0811)
RT oztopo teknikoa (2021)
NT2 araua
RT fabrikatzailearen erantzukizuna (1211)
NT3 arau teknikoa
NT3 ekoizpen-araua
RT ekoizpen-politika (6406)
RT etekinaren araberako alokairua (4421)
RT lanaren produktibitatea (4416)
NT3 kalitate-araua
RT ingurumen-araua (5206)
RT nekazaritzako produktuen kalitatearen
kontrola (5606)
NT3 segurtasun-araua
NT2 arauen harmonizazioa
RT elkar ezagutzearen printzipioa (1011)
RT komunikazio-politika (3226)
NT2 EE egokitasun-marka
NT2 homologazioa
RT saltzeko baimena (2031)
NT3 Erkidegoaren ziurtapena
RT elkar ezagutzearen printzipioa (1011)
NT2 nazioarteko araua
RT ISO (7626)
NT3 Europako araua
RT Europako normalizazio-erakundea (7611)
NT1 pisuak eta neurriak
RT ikertzeko metodoa (6416)
RT merkaturatze-araua (2031)
NT1 zehaztapen teknikoa

fabrikazio industriala
RT faltsifikatzea (6416)
RT produktuaren kalitatea (2026)
RT produktuaren segurtasuna (2026)
NT1 automatizazioa
RT enpresaren modernizazioa (4006)
RT informatika industriala (3236)
RT teknologiaren hautapena (6411)
NT1 ekoizpenaren kontrola
NT1 industri produktuen kalitatearen kontrola
RT azterketa kualitatiboa (6416)
RT kalitate-zirkulua (4021)
2007-02-05

NT1 industria-espioitza
RT pirateria informatikoa (3236)
RT zerbitzu sekretua (0821)
NT1 industria-sekretua
RT lanbide-sekretua (4426)
NT1 mekanizazioa
RT nekazaritzaren mekanizazioa (5606)
NT1 produktuaren diseinua
NT2 entsegua
NT2 prototipoa
NT1 robotizazioa
RT robotika (3236)
NT2 industria-robota

material aurreratua
NT1 aleazio oroimenduna
NT1 aleazio supereroalea
NT1 biomateriala
NT1 material amorfoa
NT1 material konposatua
NT1 partikula ultrafina
NT1 polimero berezia
NT1 zeramika teknikoa
RT beira-zuntza (6811)

materialen teknologia
NT1 laua ez den produktua
NT2 alanbrea
NT2 barra
NT2 lingotea
NT2 tutua
NT2 zinta
NT1 materialen erresistentzia
NT1 produktu laua
NT2 orri mehea
NT2 txapa
NT2 xafla
NT1 profila
NT1 prozesu teknologikoa
NT2 prozesu elektrikoa
RT elektrometalurgia (6816)
RT energia elektrikoa (6621)
NT2 prozesu fisikoa
NT2 prozesu kimikoa
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teknologia
RT ikerketa aplikatua (6416)
RT lankidetza teknikoa (0811)
NT1 aldaketa teknologikoa
RT berrikuntza (6416)
RT enpleguaren birmoldaketa (4406)
RT industria-iraultza (6806)
RT industriaren berrantolaketa (6806)
RT iraizpena (4406)
RT lanbide-birmoldaketa (4406)
RT langabezia teknologikoa (4406)
NT1 bioteknologia
RT biologia (3606)
NT2 biobihurketa
RT energiaren teknologia (6606)
NT2 bioindustria
RT farmazia-industria (2841)
RT nekazaritzako elikagaien industria (6031)
RT ordezko erregaia (6606)
RT pestiziden industria (6811)
NT2 biomasa
RT agroenergia (6606)
RT bioenergia (6626)
RT ekosistema (5211)
RT nekazaritzako hondakina (5216)
NT2 ingeniaritza genetikoa
RT bioetika (2826)
RT genetika (3606)
RT zelula ama [V4.2] (3606)
NT3 genetikoki eraldatutako organismoa
RT nekazaritza biologikoa (5621)
NT4 abere transgenikoa
RT animaliekin esperimentatzea (6416)
RT animalien babesa (5206)
NT4 landare transgenikoa
RT hazia (5626)
RT landare-ekoizpena (5631)
RT landare-lorpena (5631)
RT landare-ugalketa (5631)
RT landareen hobekuntza (5606)
NT3 klonazioa
RT animalia-ugalketa (5631)
RT osotasun fisikorako eskubidea (1236)
NT2 prozesu bioteknologikoa
RT entzima (3606)
NT1 birziklapenaren teknologia
RT hondakinen birziklapena (5206)
NT1 emaitzen konparaziozko ebaluazioa
RT analisi ekonomikoa (1631)
RT Europako Enplegu Estrategia (4406)
RT konparaziozko analisia (6416)

2007-02-05

RT lehiakortasuna (4006)
RT produktibitatea (4026)
NT1 erabilera bikoitzeko teknologia
RT armamentuak ez ugaritzea (0816)
RT esportazioen murrizketa (2021)
NT2 erabilera bikoitzeko ondasuna
RT esportazioen kontrola (2006)
RT teknologia nuklearra (6621)
NT1 ezaguera teknikoak
RT independentzia teknologikoa (0806)
RT industria-lankidetza (0811)
NT1 nanoteknologia [V4.2]
NT1 teknologia berria
RT armagintza (0821)
RT industria aeronautikoa (6821)
RT industriaren berrantolaketa (6806)
RT informatika aplikatua (3236)
RT informazioaren teknologia (3226)
RT puntako industria (6806)
RT satelitea (4826)
NT1 teknologia digitala
NT1 teknologia zaharkitua
NT1 teknologia-transferentzia
RT garatzen ari den herrialdea (1611)
RT giltza eskura fabrika (6806)
RT independentzia teknologikoa (0806)
RT industria-lankidetza (0811)
RT lankidetza teknikoa (0811)
NT2 berrikuntzen zabalkundea
RT berrikuntza (6416)
NT2 Esportazioen gaineko Alde Anitzeko
Kontrolerako Koordinazio Batzordea
RT Ekialdearen eta Mendebaldearen arteko
harremanak (0806)
NT1 teknologiaren hautapena
RT automatizazioa (6411)
RT jarduteko programa (4021)
NT2 ebaluazio teknologikoa
RT ikerketaren emaitza (6416)
RT proiektuen ebaluazioa (4021)
NT3 prospektiba teknologikoa
RT Ikerketa Zentro Bateratua (1006)
NT2 tarteko teknologia
NT2 teknologia biguna
RT energia biguna (6626)
RT kutsaduraren aurkako borroka (5206)
NT2 teknologia garbia
RT hondakinen birziklapena (5206)
RT industria-hondakina (5216)
NT2 teknologia tradizionala
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6416 ikerketa eta jabetza intelektuala

espazio-politika
RT espazioaren erabilera (1231)
RT espazioaren zientzia (3606)
RT espazioko garraioa (4826)
RT industria aeroespaziala (6821)
NT1 espazio-ikerketa
RT espazioaren zientzia (3606)
NT2 orbitako estazioa
RT espazioko ibilgailua (4826)

ikerketa
NT1 animaliekin esperimentatzea
RT abere transgenikoa (6411)
NT1 asmakuntza
RT patentea (6416)
NT1 berrikuntza
RT aldaketa teknologikoa (6411)
RT berrikuntzen zabalkundea (6411)
RT ofimatika (3236)
NT1 enpresaren barruko ikerketa
RT estrategia ekonomikoa (3231)
NT1 gizakiekin esperimentatzea
NT1 ikerketa aplikatua
RT energia biguna (6626)
RT teknologia (6411)
RT zientzia aplikatuak (3606)
NT1 ikerketa militarra
RT armagintza (0821)
RT armamentua (0821)
RT zientzia militarra (0821)
NT1 ikerketa zientifikoa
RT lankidetza zientifikoa (0811)
RT zooteknia (5631)
NT2 aurkikuntza zientifikoa
NT1 ikerketaren antolaketa
RT ikerketa-zentroa (6416)
NT1 ikerketaren emaitza
RT ebaluazio teknologikoa (6411)
NT1 ikertzeko metodoa
RT estatistika (1631)
RT kasuen azterketa (3221)
RT pisuak eta neurriak (6411)
RT teledetekzioa (3236)
NT2 analisi kuantitatiboa
NT2 arretaren printzipioa
RT arriskuen prebentzioa (5206)
RT janarien segurtasuna (2841)
NT2 azterketa kualitatiboa
RT industri produktuen kalitatearen kontrola
2007-02-05

(6411)
NT3 trazabilitatea
RT etiketatzea (2031)
RT janarien segurtasuna (2841)
RT zooteknia (5631)
NT2 behaketa
NT2 ebaluatzeko metodoa
NT2 kausen analisia
NT2 konparaziozko analisia
RT emaitzen konparaziozko ebaluazioa (6411)
NT2 simulazioa
RT zibernetika (3606)
NT1 industria-ikerketa
RT industria aeroespaziala (6821)
RT industria mekanikoa (6821)
RT industria-iraultza (6806)
RT industria-lankidetza (0811)
NT1 landa-ikerketa
NT1 oinarrizko ikerketa
NT1 peritu-lan zientifikoa
NT1 unibertsitate-ikerketa

ikerketa-politika
RT ekoizpen-politika (6406)
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2] (1621)
RT industria-politika (6806)
RT lankidetza zientifikoa (0811)
RT parke teknologikoa (6806)
RT zientzia-trukea (0811)
NT1 aurrerapen zientifikoa
NT1 Erkidegoaren ikerketa-politika
RT EE ikerketa-gastua (1021)
RT Erkidegoaren politika (1016)
NT2 Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako
Batzordea
NT1 Eureka
NT1 ikerketa eta garapena
NT1 ikerketa zientifiko eta teknikoaren arloko
Europako lankidetza
NT1 ikerketa-aurrekontua
RT aurrekontua (2436)
RT EE ikerketa-gastua (1021)
NT1 ikerketa-langileak
NT1 ikerketa-programa
RT EE ikerketa-gastua (1021)
RT jarduteko programa (4021)
NT1 ikerketa-proiektua
RT jarduteko programa (4021)
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NT1 ikerketa-zentroa
RT ikerketaren antolaketa (6416)
NT1 industriaren eta ikerketaren arteko
harremanak
NT1 lanbide zientifikoa
RT lanbide teknikoa (6806)

jabetza intelektuala
RT landare-lorpena (5631)
NT1 egile-eskubideak
RT datuen babesa (3236)
RT ikus-entzunezkoen pirateria (3226)
RT informazio-zuzenbidea (3231)
RT jabetza literario eta artistikoa (2831)
RT kopiagintza (3231)
RT kultur salbuespena (2831)
RT pirateria informatikoa (3236)
NT2 parte hartzeko eskubidea
NT1 industria-jabetza
RT industria-politika (6806)
RT jabetza intelektualaren eskubideei buruzko
akordioa (2021)
RT lehia-politika (4031)
NT2 diseinua eta eredua
NT2 faltsifikatzea

2007-02-05

RT fabrikazio industriala (6411)
RT iruzurra (1216)
RT legez kontrako trafikoa (2006)
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
RT pirateria informatikoa (3236)
NT2 marka
RT etiketatzea (2031)
RT merkataritzako informazioa (2031)
RT produktuaren deitura (2026)
RT produktuaren kalitatea (2026)
NT3 Europako marka
RT Barne Merkatua Harmonizatzeko Bulegoa
(1006)
NT3 marka erregistratua
NT3 marken zuzenbidea
NT3 merkataritzako marka
NT2 patente-lizentzia
NT2 patentea
RT asmakuntza (6416)
NT3 Europako patentea
RT Europako industria-esparrua (6806)
RT Europako Patente Bulegoa (7611)
NT3 patenteen zuzenbidea
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
RT nazioarteko zuzenbide ekonomikoa (1231)
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Gai-eremuko terminologia: 64 EKOIZPENA, TEKNOLOGIA ETA IKERKETA
abere transgenikoa (6411)
alanbrea (6411)
aldaketa teknologikoa (6411)
alderaketa
USE konparaziozko analisia(6416)
aleazio oroimenduna (6411)
aleazio supereroalea (6411)
analisi kuantitatiboa (6416)
analisi teknologikoa
USE ebaluazio teknologikoa(6411)
animaliekin esperimentatzea (6416)
animalien trazabilitatea
USE trazabilitatea(6416)
arau teknikoa (6411)
arau teknikoak (6411)
araua (6411)
araudi teknikoa (6411)
arauen harmonizazioa (6411)
arretaren printzipioa (6416)
asmakaria
USE asmakuntza(6416)
asmakuntza (6416)
asmakuntza-patentea
USE patentea(6416)
asmatzailearen eskubideak
USE industria-jabetza(6416)
aukera teknologikoa
USE teknologiaren hautapena(6411)
aurkikuntza zientifikoa (6416)
aurreikuspen teknologikoa
USE prospektiba teknologikoa(6411)
aurrerapen teknikoa
USE aldaketa teknologikoa(6411)
aurrerapen teknikora moldatzea
USE aldaketa teknologikoa(6411)
aurrerapen zientifikoa (6416)
automatizazioa (6411)
automazioa
USE automatizazioa(6411)
azpikontratazioa (6406)
azterketa kualitatiboa (6416)
balorazio-metodoa
2007-02-05

USE ebaluatzeko metodoa(6416)
baporizazioa
USE prozesu fisikoa(6411)
barne-ekoizpena
USE nazio-ekoizpena(6406)

barra (6411)
behaketa (6416)
behatzeko teknika
USE behaketa(6416)
benchmarking-a
USE emaitzen konparaziozko ebaluazioa(6411)
berrikuntza (6416)
berrikuntza teknologikoa
USE berrikuntza(6416)
berrikuntzen zabalkundea (6411)
biobihurketa (6411)
biogenetika
USE ingeniaritza genetikoa(6411)
bioindustria (6411)
bioingeniaritza
USE bioteknologia(6411)
biomasa (6411)
biomateriala (6411)
bioteknologia (6411)
birziklapenaren teknologia (6411)
bloom-a
USE lingotea(6411)
burdin haria
USE alanbrea(6411)
COCOM
USE Esportazioen gaineko Alde Anitzeko
Kontrolerako Koordinazio Batzordea(6411)
COST
USE ikerketa zientifiko eta teknikoaren arloko
Europako lankidetza(6416)
CREST
USE Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako
Batzordea(6416)
desazidotzea
USE prozesu kimikoa(6411)
desulfurazioa
USE prozesu kimikoa(6411)
diseinu industriala
USE diseinua eta eredua(6416)
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diseinua
USE diseinua eta eredua(6416)

diseinua eta eredua (6416)
disoluzioa
USE prozesu fisikoa(6411)
ebaluatzeko metodoa (6416)
ebaluazio teknologikoa (6411)
ebaluazio zientifikoa
USE peritu-lan zientifikoa(6416)
EE egokitasun-marka (6411)
egile-eskubideak (6416)
egilearen eskubide morala
USE egile-eskubideak(6416)
ekoindustria
USE teknologia garbia(6411)
ekoizmena
USE ekoizteko ahalmena(6406)
ekoizpen defizitarioa (6406)
ekoizpen-araua (6411)
ekoizpen-estatistika (6406)
ekoizpen-faktorea (6406)
ekoizpen-helburua (6406)
ekoizpen-indizea
USE ekoizpen-estatistika(6406)
ekoizpen-kopurua
USE ekoizpena(6406)
ekoizpen-kuota (6406)
ekoizpen-maila
USE ekoizpena(6406)
ekoizpen-modua (6406)
ekoizpen-politika (6406)
ekoizpen-soberakina (6406)
ekoizpen-teknika (6406)
ekoizpena (6406)
ekoizpena gutxitzea
USE ekoizpen-kuota(6406)
ekoizpenaren antolaketa (6406)
ekoizpenaren banaketa (6406)
ekoizpenaren berregituraketa
USE ekoizpen-politika(6406)
ekoizpenaren dibertsifikazioa (6406)
ekoizpenaren espezializazioa (6406)
ekoizpenaren garapena
USE ekoizpenaren hazkundea(6406)
ekoizpenaren gehikuntza
USE ekoizpenaren hazkundea(6406)
2007-02-05

ekoizpenaren hazkundea (6406)
ekoizpenaren hobekuntza (6406)
ekoizpenaren kontrola (6411)
ekoizpenaren kudeaketa
USE ekoizpen-politika(6406)
ekoizpenaren mugaketa
USE ekoizpen-kuota(6406)
ekoizpenaren murrizketa
USE ekoizpen-kuota(6406)
ekoizpenaren orientazioa
USE ekoizpen-politika(6406)
ekoizpenaren plangintza (6406)
ekoizteko ahalmena (6406)
elektrolisia
USE prozesu elektrikoa(6411)
emaitzen konparazioa
USE emaitzen konparaziozko ebaluazioa(6411)
emaitzen konparaziozko ebaluazioa (6411)
enpresaren barruko ikerketa (6416)
entsegua (6411)
entzimen ingeniaritza
USE prozesu bioteknologikoa(6411)
erabilera bikoitzeko ondasuna (6411)
erabilera bikoitzeko teknologia (6411)
eredu industriala
USE prototipoa(6411)
Erkidegoaren araua
USE Europako araua(6411)
Erkidegoaren homologazioa
USE Erkidegoaren ziurtapena(6411)
Erkidegoaren ikerketa-politika (6416)
Erkidegoaren ziurtapen-mekanismoa
USE Erkidegoaren ziurtapena(6411)
Erkidegoaren ziurtapena (6411)
Erkidegoko egokitasun-marka
USE EE egokitasun-marka(6411)
Erkidegoko ekoizpena (6406)
Erkidegoko marka
USE Europako marka(6416)
Erkidegoko patentea
USE Europako patentea(6416)
Erkidegoko stock-a (6406)
erreakzio kimikoa
USE prozesu kimikoa(6411)
erregulazio automatikoa
USE automatizazioa(6411)
errekuntza
USE prozesu kimikoa(6411)
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eskalako ekonomia (6406)
espazio-ikerketa (6416)
espazio-politika (6416)
espazioko estazioa
USE orbitako estazioa(6416)
espazioko medikuntza
USE espazio-ikerketa(6416)
esperimentazioa
USE entsegua(6411)
Esportazioen gaineko Alde Anitzeko Kontrolerako
Koordinazio Batzordea (6411)
estandarizazioa
USE normalizazioa(6411)
etengabeko ekoizpena (6406)
Eureka (6416)
Eureka Gutuna
USE Eureka(6416)
Eureka ministro-konferentzia
USE Eureka(6416)
Eureka programa
USE Eureka(6416)
Eureka proiektua
USE Eureka(6416)
euroaraua
USE Europako araua(6411)
Europako araua (6411)
Europako ikerketa koordinatzeko agentzia
USE Eureka(6416)
Europako marka (6416)
Europako patentea (6416)
ezaguera teknikoak (6411)
ezagutza tekniko espezializatuak
USE ezaguera teknikoak(6411)
ezagutza teknologikoak
USE ezaguera teknikoak(6411)
fabrikako marka
USE marka(6416)
fabrikazio industriala (6411)
faltsifikatzea (6416)
forma-oroimendun materiala
USE aleazio oroimenduna(6411)
funtsezko ikerketa
USE oinarrizko ikerketa(6416)
garapen teknologikoa
USE aldaketa teknologikoa(6411)
gehiegizko ekoizmena
USE ekoizteko ahalmena(6406)
gehiegizko ekoizpena (6406)
2007-02-05

genetikoki aldatutako organismoa
USE genetikoki eraldatutako organismoa(6411)
genetikoki eraldatutako animalia
USE abere transgenikoa(6411)
genetikoki eraldatutako landarea
USE landare transgenikoa(6411)

genetikoki eraldatutako organismoa (6411)
GEO
USE genetikoki eraldatutako organismoa(6411)
geruza mehea
USE orri mehea(6411)
gizakiekin esperimentatzea (6416)
goi-teknologia
USE teknologia berria(6411)
goi-teknologiako materiala
USE material aurreratua(6411)
hartzidura
USE prozesu bioteknologikoa(6411)
hidrogenazioa
USE prozesu fisikoa(6411)
homologazioa (6411)
hondakinak gutxitzeko teknologia
USE teknologia garbia(6411)
hotzaren teknika
USE prozesu fisikoa(6411)
hozkuntza
USE prozesu fisikoa(6411)
hoztea
USE prozesu fisikoa(6411)
I+G
USE ikerketa eta garapena(6416)
ijezketa
USE xafla(6411)
ikerketa (6416)
ikerketa aplikatua (6416)
ikerketa eta garapen teknologikoak
USE ikerketa eta garapena(6416)
ikerketa eta garapena (6416)
ikerketa militarra (6416)
ikerketa teknikoa
USE ikerketa aplikatua(6416)
ikerketa teknologikoa
USE ikerketa aplikatua(6416)
ikerketa zientifiko eta teknikoaren arloko
Europako lankidetza (6416)
Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako Batzordea
(6416)
ikerketa zientifikoa (6416)
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ikerketa-aurrekontua (6416)
ikerketa-ekintza
USE ikerketa-programa(6416)
ikerketa-enpresa
USE ikerketa-zentroa(6416)
ikerketa-erakundea
USE ikerketa-zentroa(6416)
ikerketa-gastuak
USE ikerketa-aurrekontua(6416)
ikerketa-laborategia
USE ikerketa-zentroa(6416)
ikerketa-langileak (6416)
ikerketa-politika (6416)
ikerketa-programa (6416)
ikerketa-programa bateratua
USE Erkidegoaren ikerketa-politika(6416)
ikerketa-proiektua (6416)
ikerketa-zentroa (6416)
ikerketarako kreditua
USE ikerketa-aurrekontua(6416)
ikerketaren antolaketa (6416)
ikerketaren emaitza (6416)
ikerketaren sustapena
USE ikerketa-politika(6416)
ikertzailea
USE ikerketa-langileak(6416)
ikertzeko metodoa (6416)
industri produktuen kalitatearen kontrola (6411)
industria ekologikoa
USE teknologia garbia(6411)
industria garbia
USE teknologia garbia(6411)
industria-berrikuntza
USE berrikuntza(6416)
industria-entsegua
USE entsegua(6411)
industria-espioitza (6411)
industria-ikerketa (6416)
industria-jabetza (6416)
industria-robota (6411)
industria-sekretua (6411)
industriaren eta ikerketaren arteko harremanak
(6416)
ingeniaritza
USE teknologia(6411)
ingeniaritza genetikoa (6411)
ISO araua
2007-02-05

USE nazioarteko araua(6411)

jabetza intelektuala (6416)
jabetza intelektualeko eskubidea
USE jabetza intelektuala(6416)
jakintsua
USE lanbide zientifikoa(6416)
jantoia
USE lingotea(6411)
jasoketa
USE manipulazioa(6406)
jatorri-marka
USE marka(6416)
kalitate-araua (6411)
kalitate-helburua
USE ekoizpenaren hobekuntza(6406)
kalitate-kontrola
USE azterketa kualitatiboa(6416)
kalitatearen egiaztapena
USE industri produktuen kalitatearen
kontrola(6411)
kanpoko azpikontratazioa (6406)
kanpoko zerbitzuen kontratazioa
USE kanpoko azpikontratazioa(6406)
kate-ekoizpena (6406)
kausa-ondorioa
USE kausen analisia(6416)
kausalitatea
USE kausen analisia(6416)
kausen analisia (6416)
klona
USE klonazioa(6411)
klonazioa (6411)
know-how-a
USE ezaguera teknikoak(6411)
konparaziozko analisia (6416)
konponketa
USE mantentzea(6406)
kontrol automatikoa
USE automatizazioa(6411)
kutsatzen ez duen teknologia
USE teknologia garbia(6411)
laborategiko animalia
USE animaliekin esperimentatzea(6416)
lanbide zientifikoa (6416)
landa-ikerketa (6416)
landare transgenikoa (6411)
laua ez den produktua (6411)
likidotzea
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USE prozesu fisikoa(6411)

lingotea (6411)
lizentzia-kontratua
USE patente-lizentzia(6416)
lurrunketa
USE prozesu fisikoa(6411)
manipulatze-jasotzea
USE manipulazioa(6406)
manipulazio genetikoa
USE ingeniaritza genetikoa(6411)
manipulazioa (6406)
mantentzea (6406)
mantentzea eta konponketa
USE mantentzea(6406)
marka (6416)
marka erregistratua (6416)
marken zuzenbidea (6416)
masako ekoizpena (6406)
material amorfoa (6411)
material aurreratua (6411)
material bateragarria
USE arauen harmonizazioa(6411)
material berria
USE material aurreratua(6411)
material konposatua (6411)
materialen bateragarritasuna
USE arauen harmonizazioa(6411)
materialen erresistentzia (6411)
materialen haustura
USE materialen erresistentzia(6411)
materialen nekea
USE materialen erresistentzia(6411)
materialen teknologia (6411)
mekanizazioa (6411)
merkataritza-izena
USE merkataritzako marka(6416)
merkataritzako marka (6416)
metalezko tutua
USE tutua(6411)
metalezko txapa
USE txapa(6411)
metodologia
USE ikertzeko metodoa(6416)
mintza
USE orri mehea(6411)
munduko ekoizpena (6406)
munduko stock-a (6406)
2007-02-05

nanobioteknologia
USE nanoteknologia [V4.2](6411)
nanoelektronika
USE nanoteknologia [V4.2](6411)
nanomaterialak
USE nanoteknologia [V4.2](6411)

nanoteknologia [V4.2] (6411)
nanozientzia
USE nanoteknologia [V4.2](6411)
nazio-araua
USE araua(6411)
nazio-ekoizpena (6406)
nazioarteko araua (6411)
neurri-unitatea
USE pisuak eta neurriak(6411)
normalizazio-erakundea
USE normalizazioa(6411)
normalizazioa (6411)
oinarrizko ikerketa (6416)
orbitako estazioa (6416)
ordezko teknologia
USE teknologia biguna(6411)
organismo transgenikoak
USE genetikoki eraldatutako organismoa(6411)
orri mehea (6411)
orria
USE xafla(6411)
parte hartzeko eskubidea (6416)
partikula ultrafina (6411)
patente-emakida
USE patente-lizentzia(6416)
patente-lizentzia (6416)
patentea (6416)
patenteei buruzko legea
USE patenteen zuzenbidea(6416)
patenteen zuzenbidea (6416)
peritu-lan zientifikoa (6416)
piezen egiaztapena
USE ekoizpenaren kontrola(6411)
pisuak eta neurriak (6411)
plastikozko tutua
USE tutua(6411)
polimero berezia (6411)
politika teknologikoa
USE ikerketa-politika(6416)
produktu ijeztua
USE xafla(6411)
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produktu laua (6411)
produktu profilatua
USE profila(6411)
produktuaren diseinua (6411)
produktuaren marka
USE marka(6416)
produktuaren sorkuntza
USE produktuaren diseinua(6411)
produktuen garapena
USE produktuaren diseinua(6411)
produktuen trazabilitatea
USE trazabilitatea(6416)
profila (6411)
prospektiba teknologikoa (6411)
prototipoa (6411)
prozesu bioteknologikoa (6411)
prozesu elektrikoa (6411)
prozesu fisikoa (6411)
prozesu kimikoa (6411)
prozesu teknologikoa (6411)
puntako teknologia
USE teknologia berria(6411)
purutasunaren egiaztapena
USE industri produktuen kalitatearen
kontrola(6411)
robota
USE industria-robota(6411)
roboten erabilera
USE robotizazioa(6411)
robotizazioa (6411)
saiakuntza pilotua
USE entsegua(6411)
segurtasun-araua (6411)
simulazio-eredua
USE simulazioa(6416)
simulazioa (6416)
soberako ekoizpena
USE ekoizpen-soberakina(6406)
soberako stock-a (6406)
solidotzea
USE prozesu fisikoa(6411)
sorkuntza bioteknologikoa
USE genetikoki eraldatutako organismoa(6411)
STOA
USE ebaluazio teknologikoa(6411)
tarteko teknologia (6411)
teknologia (6411)
2007-02-05

teknologia aurreratua
USE teknologia berria(6411)

teknologia berria (6411)
teknologia biguna (6411)
teknologia digitala (6411)
teknologia garbia (6411)
teknologia konbinatua
USE tarteko teknologia(6411)
teknologia tradizionala (6411)
teknologia zaharkitua (6411)
teknologia-transferentzia (6411)
teknologiaren hautapena (6411)
teknologiaren zaharkitzea
USE teknologia zaharkitua(6411)
tenkaketa
USE profila(6411)
testa
USE entsegua(6411)
totxo arbastatua
USE lingotea(6411)
totxo karratu edo angeluzuzena
USE lingotea(6411)
totxo laua
USE lingotea(6411)
totxoa
USE lingotea(6411)
trazabilitatea (6416)
trefilaketa
USE alanbrea(6411)
trefilaketako produktua
USE alanbrea(6411)
tutua (6411)
txapa (6411)
txapa magnetikoa
USE txapa(6411)
txapa mehea
USE txapa(6411)
unibertsitate-ikerketa (6416)
ustiatzeko lizentzia
USE patente-lizentzia(6416)
xafla (6411)
zehaztapen teknikoa (6411)
zehaztapena
USE zehaztapen teknikoa(6411)
zeramika fina
USE zeramika teknikoa(6411)
zeramika teknikoa (6411)
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zerbitzu-marka
USE marka(6416)
zientzia-erakundea
USE ikerketa-zentroa(6416)
zientzia-langileak
USE lanbide zientifikoa(6416)
zientzia-politika
USE ikerketa-politika(6416)
zientzialaria
USE lanbide zientifikoa(6416)

zinta (6411)
zumitza
USE zinta(6411)
zuntzezko material konposatua
USE material konposatua(6411)
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