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Farg‘ona jamoat 

salomatligi tibbiyot 

inistituti  
tibbiy profilaktika ishi  

yoʻnalishi IV bosqich 

talabasi 

    2018 yil Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta  maxsus 

ta’lim vazirligi hamda “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati 

hamkorligida oʻtkazilgan talabalar teatr studiyasi 

festivalining 2 bosqichida “Eng yaxshi spektakl” 

nomenatsiyasi boʻyicha Faxriy yorliq  bilan taqdirlandi. 

   2018 yil Oʻzbekiston Respublikasining 2016 yil 14 

sentyabrda qabul qilingan “Yoshlarga oid davlat siyosati 

toʻgʻrisida”gi qonunida belgilangan vazifalar ijrosini 

ta’minlash shuningdek talaba-yoshlarni san’atga muxabbat 

ruhida tarbiyalash va ma’naviy kamolotga yoʻnaltirish, 

Oliy ta’lim muassasalarida olib borilayotgan madaniy – 

ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish iqtidorli yoshlarga 

oʻz imkoniyatlarini yuzaga chiqarish sharoit yaratish 

maqsadida                     2018 yil 19 may kuni Andijon 

shahrida oʻtkazilgan Talabalar teatr studiyalari festivalini 

2-hududiy bosqichida “Dolzarb mavzuning sahnaviy 

talqini uchun” nomenatsiyasi boʻyicha gʻolibi deb topildi. 

    2019 yil 25-oktyabr kuni “Ichki ishlar organlari kuni” 

munosabati bilan oliy ta’lim muassasalari talabalari 

oʻrtasida “Biz jinoyatchilik va xuquqbuzarlikka qarshi 

birlashamiz”shiori ostida oʻtkazilgan koʻrik-tanlovining 

viloyat bosqichida “Eng yaxshi videorolik” naminatsiyasi 

boʻyicha gʻoliblikni qoʻlga kiritganligi uchun II-darajali 

Diplom bilan taqdirlanadi. 

2019 yil Muhtaram Prezidentimiz tomonlaridan yoshlar 

ma’naviyatini yuksaltirish borisida ilgari surilgan 5 ta 

muhim tashabbus doirasida “Yoshlarni madaniyat va san’at 

muassasalariga keng jalb qilish va ularning boʻsh vaqtlarini 

mazmunli tashkil qilish boʻyicha” “Nastarin”  teatr 

studiyasi  jamoasi azolarini Fargʻona viloyat Kengashi 

tomonidan Tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. 

2019 yil Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus 

ta’lim vazirligining 19.02.2019 yil 147-sonli xati ijrosi 

yuzasidan Oʻzbekiston davlat  san’at va madaniyat 

institutining Fargʻona mintaqaviy filialida Fargʻona 

vilyaoti Oliy ta’lim muassasalari oʻrtasida tashkil etilgan 

“Talabalar teatr studiyalari” festivalida 1-oʻrinni 

egallaganli uchun diplom bilan taqdirlanadi.    



2019 yil Toshkent tibbiyot akademisi Fargʻona filiali 

direktori tomonidan “Talabalar teatr studiyalari” 

festivaliging Fargʻona viloyati oliy ta’lim muassasalari 

oʻrtasida oʻtkazilgan saralash bosqichida 1-oʻrinni 

egallaganligi uchun Tashakurnoma bilan taqdirlandi. 

2019 yilning 17-19 noyabir kunlari “Xalqaro talabalar 

kuni” munosabati bilan oʻtkazilgan “Andijon Talaba-

Yoshlar Xalqaro Forumi”da faol ishtrok yetganligi uchun 

Sertifikat bilan taqdirlanadi. 

2019 yil “17-noyabir Xalqaro talabalar kuni” munosabati 

bilan Yoshlarga oid davlat siyosatini ijrosini 

ta’minlashda.Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan 

oʻtkazilayotgan loyixalar va targʻibot tadbirlarida xamda 

jamoat ishlarida faolligi uchun taqdirlanadi.  

2020 yil “Talabalar festivali” doirasidagi “Notiqlik va 

oʻtkir qalam sirlari” onlayn tanlovi filial bosqichida 

“Kasbim-faxrim”mavzusidagi audioinsholar naminatsiyasi 

boʻyicha I- darajali Diplom bilan taqdirlanadi. 

2020 yil Muhtaram Yurtdboshimmiz tomonidan 

chiqarilayotgan qarorlarni ijrosini ta’minlash mahsadida 

institutimmizning jon kuyar fidokor hodimlari va talabalari 

tomonidan estalik sovgʻalar bilan Fargʻona shahrida 

joylashgan 1- sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini 

yoʻnglini koʻtarib keldik. 

2020 yil Talaba-yigitlar oʻrtasida oʻtkazilgan “Mard 

yigitlar-2020” koʻrik tanlovida ishtirok etib,1-oʻringa 

sazovor boʻlganligi uchun 1- darajali DIPLOM bilan 

taqdirlanadi.  

2020 yil Toshkent tibbiyot akademiyasi Fargʻona filiali 

Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi Boshlangʻich tashkiloti 

yetakchisining 1- oʻrinbosari etib saylandi. 

2020 yil Yoshlar kelajak buyodkori shiori ostida 

oʻtkazilgan Talabalar teatr studiyalari festivalining final 

bosqichida “Milliy an’ana va qadriyatlarining tarannum 

etgani” uchun nominatsiyasi boʻyicha sertifikat bilan 

taqdirlandi. 

   2020 yil Yoshlar kelajak bunyodkori shiori ostida 

Talabalar teatr studiyalari festivalining Respublika final 

bosqichida 1 darajali diplom bilan taqdirlandi. 

   2021 yil Axalining xuquqiy ong va madaniyatini 

yuksaltirishdagi faolligi,yoshlar oʻrtasida oʻtkazilayotgan 

“Xuquq bilimdonlari” koʻrik tanlovidagi munosib ishtiroki 

xamda yurt ravnaqi va vatan farovonligi yoʻlida 

qoʻshayotgan xissasi uchun tashakkurnoma bilan 

taqdirlanadi. 



2021 yil Yoshlar kelajak buyodkori shiori ostida 

oʻtkazilgan Talabalar teatr studiyalari festivalining hududiy 

bosqichida “Milliy an’ana va qadriyatlarining tarannum 

etgani” hamda mutloq g‘oliblikni qoʻlga kiritganligi  I- 

darajali dimlom bilan  taqdirlandi.   

   2021 yil “Nastarin” talabalar teatr studiyasi badiiy rahbari 

sifatida  

Yoshlar kelajak bunyodkori shiori ostida Talabalar teatr 

studiyalari festivalining Respublika  yarim final bosqichida 

1-oʻrinni egallaganligi  Faxriy yorliq bilan taqdirlanada. 

   2021 yil Oʻzbekiston Respublikasi Davlat 

mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan “Yangi 

Oʻzbekiston yoshlari birlashaylik” shiori ostida 18-20 iyun 

kunilari Fargʻona viloyatida oʻtkazilgan Respublika Oliy 

ta’lim muassasalari talabalari orasida “Talabalar  2021” 

festivalida faol ishtiroki uchun tashakkurnoma bilan 

taqdirlandi 

   2021- yil 1-dekabir OITSga qarshi kurash kunida oʻzini 

sahni koʻrinishi bilan ishtrok etganligi uchun 

tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. 

   2021 yil Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot institut 

rektori tomonidan tassis etilgan “Rektor stipendiyasi”ning 

“Eng ijodkor talaba” nominatsiyasi boʻyicha rektor 

stipendianti.  
 


