
Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti davolash fakulteti, davolash ishi 

yoʻnalishi talabasi Axmajonova Sarvinozning erishgan yutuq (diplom, faxriy 

yorliq, sertifikat, tashakkurnoma) larining 

R Oʻ Y X A T I 

 

№ Talabaning F. I. SH Erishgan yutuqlari toʻgʻrisida qisqacha maʼlumot 

1.  

 
Axmadjonova Sarvinoz 

Alisher qizi – oʻzbek, 

2000-yil, Fargʻona viloyati, 

Margʻilon shahrida 

tugʻilgan. Maʼlumoti 

tugallanmagan oliy. 

Fargʻona jamoat 

salomatligi tibbiyot 

instituti talabasi  

2017-yil Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi Fargʻona 

viloyat Yetakchilar kengashi saylovida ishtirok etib 

eng koʻp ovoz bilan viloyat maʼnaviy-maʼrifiy va 

axloqiy ishlar yoʻnalishi yetakchisi etib saylangan. 

2017-yil “Zakovat” intellektual oʻyinida “Eng 

bilimdon oʻquvchi qiz” nominatsiyasi gʻolibasi 

boʻlgan. 

2017-yil Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi qoshidagi 

Respublika yosh targʻibotchilari markazi oʻtkazgan 

oʻquv-seminarda faol ishtiroki uchun sertifikat bilan 

taqdirlangan. 

2017-yil Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi ustavi va 

nizomiga qatʼiy amal qilib, viloyat miqyosida oʻz 

loyihalari bilan faollik koʻrsatgani uchun faxriy yorliq 

bilan taqdirlangan. 

2017-yil Respublika “Yosh kitobxon” 

tanlovining Fargʻona viloyat bosqichida faol ishtiroki 

uchun faxriy yorliq bilan taqdirlangan. 

2017-yil Oʻzbekiston Respublikasi 

Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 25-yilligi 

munosabati bilan “Konstitutsiya bilimdoni” koʻrik-

tanlovida 1-oʻrinni egallagan. 

2017-yil Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi Fargʻona 

viloyati kengashi hamda Respublika yosh olimlar 

kengashi tomonidan tashkil etilgan “Respublikamiz 

yosh olimlarining ilmiy-tadqiqot faoliyatilarini 

loyihalashtirish” mavzusidagi hududiy anjumanining 

oʻquv-seminarida ishtirok etgani uchun sertifikat bilan 

taqdirlangan. 

2018-yil Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi Fargʻona 

viloyat yetakchilar kengashi raisasi etib saylangan. 

2018-yil hududiy yetakchilar kengashlari 

aʼzolari uchun tashkil etilgan Respublika oʻquv-

seminarida ishtiroki uchun sertifikat bilan 

taqdirlangan. 

2018-yil Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi ustavi va 

nizomiga qatʼiy amal qilib, viloyat miqyosida oʻz 



loyihalari bilan faollik koʻrsatgani uchun faxriy yorliq 

bilan taqdirlangan. 

2020-yil “Maʼrifatli yoshlar – yurt koʻzgusi” 

shiori ostida oʻtkazilgan “Talabalar teatr studiyalari” 

festivalining III mintaqaviy bosqichida 1-oʻrinni 

egallagani uchun faxriy yorliq bilan taqdirlangan. 

2020-yil Oʻzbekiston Respublikasi Adliya 

vazirligi tashkil etgan “Korrupsiya va kelajak” 

mavzusidagi insholar tanlovida 2-oʻrinni egallagani 

uchun faxriy yorliq bilan taqdirlangan. 

2020-yil “Yoshlar – yurt kelajagi” shiori ostida 

oʻtkazilgan “Talabalar teatr studiyalari” festivalining 

Respublika final bosqichida 1-oʻrinni egallagani 

uchun faxriy yorliq bilan taqdirlangan. 

2020-yil “Respublika lider qizlar festivali”da 

ishtirok etib sertifikat bilan taqdirlangan. 

2021-yil “Oʻzbekistonning umidli yoshlari” 

mavzusidagi Respublika talabalar, magistrlar va yosh 

tadqiqotchilar masofaviy ilmiy-amaliy 

konferensiyasida faol ishtirok etib sertifikat bilan 

taqdirlangan. 

2021-yil Xorazm viloyatida tashkil etilgan 

“AEGIS” Respublika yoshlar forumida “Ilmiy 

maqolalar va innovatsion loyihalar” yoʻnalishida 1-

oʻrinni egallagan hamda sertifikat bilan taqdirlangan. 

2021-yil “Ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy 

metodlarning qoʻllanilishi” mavzusidagi Respublika 

talabalar, magistrlar va yosh tadqiqotchilar masofaviy 

ilmiy-amaliy konferensiyasida faol ishtirok etib 

sertifikat bilan taqdirlangan. 

2021-yil “Fargʻona yoshlar sammiti 2021” 

Respublika yoshlari sammitida tibbiyot yoʻnalishi 

mentori sifatida ishtirok etib tashakkurnoma bilan 

taqdirlangan. 

2021-yil Innovatsion rivojlanish vazirligi 

huzuridagi Yoshlar akademiyasi tomonidan tashkil 

etilgan “Urban.Tech Uzbekistan” hakatonida 1-

oʻrinni egallagan hamda sertifikat bilan taqdirlangan. 

2021-yil Toshkent shahar hokimligi tomonidan 

tashkil etilgan “5 tashabbus harakati” festivalining 

ayollar networking haftaligida faol ishtiroki uchun 

sertifikat bilan taqdirlangan. 

2021-yil Innovatsion rivojlanish vazirligi 

huzuridagi Yoshlar akademiyasi hamda Qoʻqon 

universiteti tomonidan tashkil etilgan “TechnoWays” 



texnologik marafonida “Eng yaxshi dasturiy taʼminot” 

yoʻnalishida 1-oʻrinni egallagan. 

2021-yil “Yoshlar – yoshlar uchun” ijtimoiy 

loyihasida hamda oʻquv-seminarda faol ishtiroki 

uchun sertifikatlar bilan taqdirlangan. 

2021-yil “Yoshlar oyligi” doirasida oʻtkazilgan 

“Yosh shaxmatchi” ochiq turniri viloyat bosqichida 2-

oʻrinni olgan. 

2021-yil Prezident huzuridagi Davlat xizmatini 

rivojlantirish agentligi qoshida tashkil etilgan 

“Kelajak liderlari” klubiga 4-bosqichli sinovdan 

muvaffaqiyatli o‘tib klubga qabul qilingan, shu bilan 

birgalikda, Boshqaruv kengashi a’zolari saylovida eng 

ko‘p ovoz bilan talabalar yo‘nalishi koordinatori etib 

saylangan. 

2021-yil Innovatsion rivojlanish vazirligi 

tomonidan tashkil etilgan “Bo‘lajak olim” tanlovining 

StartUp yo‘nalishi g‘olibasi. 

Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi 

Yoshlar akademiyasi a’zosi. 

2021-2022-o‘quv yili uchun Farg‘ona jamoat 

salomatligi tibbiyot institutida tashkil etilgan Rektor 

stipendiyasining “Innovator talaba” nominatsiyasi 

sohibasi. 

2021-yil Yoshlar ishlari agentligi hamda 

Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan tashkil 

etilgan “O‘zbekiston uchun 100 g‘oya” tanlovining 

yarim final g‘olibasi hamda finalisti. 

 
 


