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Jamoliddinova 

Nodirabegim 

Baxtiyorjon qizi – 

oʻzbek, 2000-yil, 

Farg‘ona viloyati, 

Farg‘ona shahrida  

tug‘ilgan. Ma’lumoti 

tugallanmagan oliy. 

Farg‘ona jamoat 

salomatligi tibbiyot 

instituti talabasi  

       2021-yil “Noorganik kimyo” fani  laboratoriya 

mashg‘ulotlari uchun xammualliflikda uslubiy qoʻllanma 

nashr etgan.      

2021-yil “Noorganik kimyo” fani laboratoriya 

mashg‘ulotlari uchun Uslubiy qoʻllanma Dasturi 

Respublika bosqichi   “Guvohnoma” № DGU 12231 mulk 

egasi.    

2021-yil, Toshkent, “Tibbiyot institutlarida 

gologrammadan foydalanish” Respublika bosqichi 

“Guvohnoma”si, Patent №DGU 12454 mulk egasi. 

2021-yil “Kimyoning asosiy tushuncha va 

qonunlari” elektron uslubiy qoʻllanma” si xammualliflikda  

tayyorlagan. 

2021-yil Butun Jahon Yoshlar tashkilotining 

“IYEMUN-I” “Внедрение цифровых технологий в 

барьбе пандемией каронавируса” mavzusidagi   Xalqaro 

onlayn konferentsiyasida faol ishtirok etganligi uchun 

Sertifikati bilan taqdirlandi. 

2021-yil, Toshkent shahrida boʻlib oʻtgan  

“Tibbiyotda axborot texnologiyalarining rivojlanish 

istiqbollari” mavzusidagi XXI –asr intellektual yoshlar asri 

Respublika  ilmiy-amaliy onlayn Respublika bosqichida 

“Премущества применения информационных 

технологий в медицине” dokladi bilan qatnashdi va 

Sertifikat bilan taqdirlandi. 

 2021-yil  “IYEMUN-2”Butun Jahon Yoshlar 

tashkiloti Xalqaro konferentsiyasi “Снижение уровня 

бедности неселения путём достижения целей 

устойчивого развития” mavzusidagi dokladi bilan 

qatnashdi va Setifikatni qoʻlga kiritdi.  

2021-yil Xalqaro Onlayn totalnыy diktantni 87% 

natija bilan faxrli oʻrinni egalladi va Sertifikat bilan 

taqdirlangan. 

2021-yil, Rossiya boʻlib oʻtgan onlayn Xalqaro 

“Stefik” onlayn kurs Xalqaro bosqichi da “Первая 

помощь при остановке сердца kursini 100 % natija bilan 

tugatdi va Sertifikat bilan taqdirlandi. 

 2021-yil, Toshkent shahrida Oʻzbekiston 

Respublikasi fanlar akademiyasi yosh olimlar 

kengashining XXI –asr intellektual yoshlar asri Respublika 



ilmiy-amaliy anjumani Respublika bosqichida 

”Использование возможностей социальных сетей при 

изучении биологической химии” mavzusidagi dokladi 

bilan faol ishtirok etganligi uchun Sertifikati bilan 

taqdirlangan. 

2021-yil, Toshkent UsACADEMIA ilmiy-uslubiy 

jurnal “Общественное экологическое образование и 

просвещение широких слоев населения” mavzusidagi 

maqolasi nashrga chiqdi va Sertifikat bilan taqdirlangan. 

2021-yil Farg‘ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot 

institutida oʻtkazilgan Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn 

konferentsiyasida “Проблемы народной медицины в 

реалиях современного общества” mavzusidagi dokladi 

uchun Sertifikat bilan taqdirlangan. 

2021-yil Germaniyaning “International journal of 

multicultural and multireligious understanding jurnalida 

“Information and Communication Technologies in 

Medical Education” mavzusidagi dokladi bilan ishtirok 

etib, Sertifikat bilan taqdirlangan. 

 2021-yil Toshkent shahrida boʻlib oʻtgan 

“Tibbiyotga innovatsion yondashuv” Respublika onlayn 

konfernetsiyasida “Альтернативная медицина в системе 

современных знаний” mavzusidagi dokladi bilan ishtirok 

etdi va Sertifikat bilan taqdirlandi. 

 2021-yil Namangan shahrida boʻlib oʻtgan 

NamMKI Xalqaro ilmiy-amaliy  konferentsiyada 

“Проблемы и перспективы развития 

электроенергетики в современных условиях” 

mavzusidagi dokladi bilan faol ishtirok etdi va Setifikat 

bilan taqdirlandi. 

 2021-yil Farg‘ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot 

institutida boʻlib oʻtgan “Достижение современной 

медицины в изучении эпидемиологии инфекционных 

болезней” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy 

konferentsiyada oʻzining “Prоблемы инфекции v 

медицине” dokladi bilan faol ishtirok etdi va Sertifikati 

bilan taqdirlandi. 

2021-yil Rossiyaning Anapa kurort shahrida boʻlib 

oʻtgan “Научные достижение: Teoriya, Metodologiya, 

Praktika” mavzusida XXXII Xalqaro ilmiy-amaliy 

konferentsiya  oʻzining “Внедрение цифровых 

трансформаций в высшие учебные заведения” maqolasi 

bilan faol ishtirok etdi va Sertifikat bilan taqdirlangan. 

 2021-yil Rossiyada boʻlib oʻtgan “Введение в 

молекулярную биологию и биомедицину” onlayn 



Stepik kursini 100 % natija bilan tugulladi va Sertifkat 

bilan taqdirlangan. 

 2021-yil  Farg’ona  FarPi da boʻlib oʻtgan “Elektr 

energetikasi ta’minoti tizimi uzluksizligini ta’minlash 

dolzarb muammolarining samarador yechimlari” 

mavzusidagi Respublika konferentsiyasida “Qayta 

tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish” 

mavzusidagi doklad va faol ishtiroki  uchun Sertifikat bilan 

taqdirlangan. 

2021-yil Farg‘ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot 

instituti Yoshlar Ittifoqi tomonidan tashkillangan Soʻz 

mulkining sultoni Xazrati Mir Alisher Navoi tavalludining 

580 yilligiga bag’ishlangan “Navoyixonlik” Viloyat 

bosqichini badiiy kechasini tashkillashda  va faol ishtiroki 

uchun Sertifikat bilan taqdirlangan. 

2021-yil Tadbirkorlar va ishbilarmonlar xarakati 

Oʻzbekiston Liberal demokratik partiyasi tomonidan 

oʻtkazilgan Farg‘ona shahar kengashi partiyaning maqsad 

va vazifalarini keng jamoatchilik oʻrtasida targ‘ib 

qilishdagi faol ishtiroki uchun Tashakkurnomasini olgan.  

2021-yil Farg‘ona shahridagi Axmad Farg‘oniy 

nomidagi viloyat ARMda  “Next Generation Changers” 

speking club da  faol ishtiroki uchun shahar bosqichida 

Sertifikati bilan taqdirlangan. 

2021-yil “Partiyaning dasturiy maqsad va 

vazifalarini targ‘ib qilishdagi hamda viloyat Yoshlar 

qanotining Hisobot konferentsiyasida faol ishtiroki uchun 

Tashakkurnoma bilan taqdirlangan. 

2021-yil Besh tashabbus doirasida barcha 

tadbirlarda faol ishtiroki uchun Farg‘ona shahar  4-Bolalar 

musiqa va san’at maktabi  tomonidan Faxriy Yorlig‘i bilan 

taqdirlangan. 

 2021-yil “Muruvvat”, nogironligi boʻlgan bolalar 

uchun internat uyi tomonidan oʻtkazilgan tadbirlarda faol 

ishtiroki uchun Tashakkurnomasi bilan taqdirlangan. 

2021-yil OʻzliDeP Farg’ona viloyati Kengashi 

tomonidan karantin davrida aholini boʻsh vaqtini 

mazmunli oʻtkazish va kitobxonlik madaniyatini yanada 

kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan “Zukko kitobxon” 

onlayn tanlovida g‘oliblikni qoʻlga kiritganligi uchun 

Diplom bilan taqqdirlangan. 

2021-yil  Aholi va yoshlarni boʻsh vaqtini mazmunli 

oʻtkazish va ularga koʻtarinki rux ulashish shahar 

bosqichida oʻtkazilgan 4-Bolalar musiqa va san’at maktabi 

tadbirlarida faol ishtiroki uchun Maqtov Yorligi bilan 

taqdirlangan.  



2021-yil Tadbirkorlar va ishbilarmonlar xarakati 

Oʻzbekiston Liberal demokratik partiyasining “Faol  va 

tashabbuskorligi uchun”  Tashakkurnomasi bilan 

taqdirlangan. 

2021-yil “Jaholatga qarshi ma’rifat”, mavzusida 

oʻtkazilgan eng yaxshi plakat nominatsiyasi tanlovida 1-

oʻrinni qoʻlga kiritganligi uchun  I-darajali Diplom bilan 

taqdirlangan. 

2021-yil “Yangi Oʻzbekiston yoshlari birlashaylik” 

shiori ostida boʻlib oʻtgan Respublika Oliy ta’lim 

muassasalari talabalari oʻrtasida oʻtkazilgan “Talabalar-

2021 ”festivalini faol ishtirokchisi va Tashakkurnomasi 

bilan taqdirlangan. 

2021-yil Qoʻqon shahrida boʻlib “Technoways” 

texnologik rivojlanish marofoni 3 mavsumini Respublika 

bosqichi faol ishtiroki uchun Sertifikati bilan taqdirlangan. 

2021-yil Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkillagan 

XXI asr Intellektual yoshlar asri Respublika ilmiy – amaliy 

anjumanida faol ishtiroki etganligi uchun Faxriy Yorliq 

bilan taqdirlangan. 

2021-yil Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkillagan 

“Yoshlar kuni” munosabati bilan faol ishtiroki uchun 

Faxriy Yorliq bilan taqdirlangan. 

2021-yil Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkillagan 

XXI asr Intellektual yoshlar asri Respublika ilmiy – amaliy 

anjumanida faol ishtiroki etganligi uchun Faxriy Yorliq 

bilan taqdirlangan. 

2021-yil IQ Xalqaro Sertifikatini109 ball bilan 

qoʻlga kiritgan. 

2021-yil Milliy tiklanish partiyasi tomonidan 

tashkillangan XXI-asr ayoli respublika koʻrik–tanlovining 

Farg‘ona viloyat bosqichida faxrli 3 oʻrin g‘olibasi, III- 

darajali Diplom bilan taqdirlangan. 

 

 

 

 

 
 


