
Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti davolash fakulteti, davolash ishi 

yoʻnalishi talabasi Qurbonov Nuriddin Panji oʻgʻli erishgan yutuq (diplom, 

faxriy yorliq, sertifikat, tashakkurnoma) larining 

R Oʻ Y X A T I 

№ Iqtidorli talaba 
Erishgan yutuqlari toʻgʻrisida qisqacha 

ma’lumot 

1.  

 
Qurbonov Nuriddin 

Panji oʻgʻli– oʻzbek, 1994 

yil, Surxondaryo viloyati, 

Sherobod tumanida 

tugʻilgan. Ma’lumoti 

tugallanmagan oliy. 

Fargʻona jamoat 

salomatligi tibbiyot 

instituti talabasi 

2016-2017 oʻquv yilida oliy talim muassasalari 

oʻrtasida oʻtkazilgan “Munozara” debatlari 

tanlovida 2-oʻrinni egallagan. 

2017 yil Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot 

instituti (TTAFF)da oʻtkazilgan “Tinchlik bebaxo 

neьmat”mavzusidagi maqolalar tanlovida 1-

oʻrinni egallagan. 

2018 yildan x.v. bir kancha xalkaro ilmiy-

amaliy konferentsiyalar, anjumanlar ishtirokchisi 

(olingan sertifikat, diplomlar ilova kilinadi). 

2018 yil Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot 

instituti (TTAFF)da oʻtkazilgan “Ilm fan fidoiysi” 

ilmiy-amaliy konferentsiyada gʻoliblikni qoʻlga 

kiritgan va I darajali diplom bilan taqdirlangan. 

2019 yilda Fargʻona viloyati oliy taьlim 

muassasalari oʻrtasida oʻtkazilgan “Xukuk 

bilimdonlari” viktorinasida faxrli 2-oʻrinni 

egallagan. 

2019 yil “Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi 

stipendiyasi” Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot 

instituti (TTAFF) va Fargʻona viloyat bosqichi 

gʻolibi. 

2019 yil “Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi 

stipendiyasi” respublika bosqichi faol 

ishtirokchisi. 

2019 yil Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot 

instituti (TTAFF)da oʻtkazilgan “Iqtidorli yoshlar 

yurt ertasi, kelajak bunyodkori” yoshlar forumi, 

ilmiy-amaliy anjumanda gʻoliblikni qoʻlga 

kiritgan va I darajali diplom bilan taqdirlangan. 

2019 yil “Rossiya-Oʻzbekiston Nevralogiya” 

forumida ishtirok etgan va sertifikat bilan 

taqdirlangan. 



2019 yil  Oʻzbekiston Sogʻlikni saklash vazirligi 

va Oʻzbekiston Gemodializ jamiyati 

“Nefranogiyaning dolzarb muammolari”  xalqaro 

ilmiy-amaliy konferentsiya ishtirok va sertifikat 

bilan taqdirlangan.  

2020 yil Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot 

institutida oʻtkazilgan “Yil talabasi-2020” 

talovining “Yilning oʻz mutaxassisligi boʻyicha 

eng bilimdon talabasi” nominatsiyasida 1-oʻrinni 

egallagan. 

2020 yil “Yil talabasi-2020” talovining 

respublika bosqichida  “Yilning oʻz mutaxassisligi 

boʻyicha eng bilimdon talabasi” nominatsiyasi 

faxrli 2-oʻrinni egallagan. 

2020 yil Oʻzbekiston Innovatsiya vazirligi 

tomonidan tashkil yetilgan “tibbiyot va 

farmatsevtikaga oid ishlab chikarishga tayyor 

loyixalar” koʻrgazma ishtirokchisi. 

2020 yil “Startap loyixalar” boʻyicha grand 

loyixa sovrindori. Ushbu loyixa uchun  Fargʻona 

viloyati hokimligi tomonidan 1.4 mlrd soʻmlik 

grant soxibi. 

2020 yil Buxoro tibbiyot institutida oʻtkazilgan 

“Abu Ali ibn Sino 3-renessans” xalqaro onlain 

olimpiadasida ishtirok etgan va sertifikat bilan 

taqdirlangan.  

2020 yil Samarkand tibbiyot institutida 

oʻtkazilgan xalqaro onlayn olimpiadada ishtirok 

etgan va sertifikat bilan taqdirlangan.  

2021 yil “Oʻzbekiston-Qirgʻiziston 

tibbiyotining dolzarb muammolari” xalqaro ilmiy-

amaliy konferentsiya ishtirok va sertifikat bilan 

taqdirlangan.  

2021 yilda Oʻzbekiston talabalar assotsiatsiasi 

faol azosi va Fargʻona viloyati vakili. 

2021 yildan “Chaqqon Xamshira” mobil dasturi 

xammuallifi. 

 
 


