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INNOVATSIYA 2022: DOLZARB MUAMMOLAR VA 

ZAMONAVIY YECHIM 
 Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman   

 5-oktabr 2022 yil 

 

UMUMIY MAʻLUMOT 

      Anjumanda ishtirok etish shakli: gibrid (onlayn/offlayn) boʻlib, 

Oʻzbekiston davlat jahon tillari universiteti Forsayt markazida va 

zoom ilovasi orqali boʻlib oʻtadi  

   Anjumanning ishchi tillari: oʻzbek, rus va ingliz. 

Maqolalar elektron (PDF) toʻplam shaklda 3 ish kuni davomida 

Universitet rasmiy http://uzswlu.uz/ saytiga va Ilmiy-innovatsion 

ishlamalarni tijoratlashtirish boʻlimining rasmiy telegram kanaliga 

( https://t.me/UzDJTU ) joylashtiriladi.  

Anjumanda olimlar, oʻqituvchilar, doktorantlar hamda mustaqil 

izlanuvchilar, magistr va iqtidorli talabalar ishtirok etishi mumkin. 

 

Anjuman ishtirokchilariga DOI raqamiga ega e-to‘plam va               

e-sertifikat beriladi. 

 

Maqolalarda koʻrsatilgan faktlarning toʻgʻriligi va aniqligiga 

muallif(lar) javobgar hisoblanadi. 

ANJUMANNING MAQSADI VA VAZIFALARI 

Rejalashtirilgan anjumanda fan, taʻlim va ishlab chiqarishdagi 

muammolar: nazariy, ilmiy, amaliy va ularning innovatsion 

yechimlari, zamonaviy ilm-fanda innovatsiya va tijoratlashtirish, 

ilm-fanda raqamli va axborot texnologiyalar, xorijiy tillarni 

oʻqitishda zamonaviy  yondashuvlar va metodlar yoʻnalishida 

respublika yetakchi universitetlari olimlari, oʻrta maxsus va oliy 

ta’lim tizimida faoliyat olib borayotgan professor-oʻqituvchilar, 

ilmiy xodimlar, tadqiqotchilarning ilg‘or tajribalari muhokama 

qilinadi. Ilm fandagi innovatsiyalar, dolzarb muammolar va ularga 

zamonaviy yechimlar topish masalalari bo‘yicha nufuzli ta’lim 

muassasalari aro ilmiy-amaliy aloqalar mustahkamlanadi.  
 

ANJUMAN YOʻNALISHLARI 

➢ Fan, ta’lim va ishlab chiqarishdagi muammolar: nazariy, ilmiy, 

amaliy va ularning innovatsion yechimlari. 

➢ Zamonaviy ilm-fanda innovatsiya va tijoratlashtirish. 

➢ Ilm-fanda raqamli va axborot texnologiyalar. 

➢ Xorijiy tillarni oʻqitishda zamonaviy yondashuvlar va 

metodlar. 
 

ANJUMAN NATIJALARIDAN KUTILAYOTGAN ILMIY, 

IJTIMOIY VA IQTISODIY SAMARADORLIK 

 

Anjumanda ma’ruza etilgan mavzular boʻyicha qilingan xulosalar 

va toʻplangan materiallar ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni  innovatsion 

rivojlanish hamda samaradorligini oshirish uchun qoʻshimcha 

oʻquv-uslubiy materiallar bilan taʻminlash imkoniyatiga erishiladi. 

 

 

 Manzil: OʻzDJTU, 

asosiy bino 1-qavat, 

Forsayt markazi.  
                    

DASTUR 

  

10:30 - 11:00 Anjuman ishtrokchilarini roʻyhatga olish. 

 

➢  11:00– KIRISH SOʻZ 

➢ Oʻzbekiston davlat jahon tillari universiteti  rektori  

Sotsiologiya fanlari boʻyicha falsafa (PhD) doktori                

Azizov Ulugʻbek Botirovich 

 

➢ 11:10 – TABRIK SOʻZLARI 

➢  

➢ Oʻzbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi 

Inson kapitalini rivojlantirish boshqarmasi boshlig‘i 

Qodirova Fazilat Shukurovna 

 

Oʻzbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi 

Harbiy kadrlar tayyorlash boshqarmasi  Innovatsiya va ilm-

fanni rivojlantirish boʻlimi boshlig‘i podpolkovnik  

Xasanbayev Xabibullo Xakimbek oʻgʻli 

 

➢ Samarqand davlat chet tillar instituti rektori 

➢ Pedagogika fanlari (DSc) doktori, professor 

➢ Toʻxtasinov Ilhom Madaminovich 

 

Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik 

parki (IT ПАРК)  

Innovatsiyalar boʻyicha direktor oʻrinbosari 

Radjabov Jahongir Ixtiyor oʻgʻli 

 

➢ 11:40 МАʻRUZALAR 

➢  

➢ 11:40 – IMAN invest kompaniyasi 

➢  asoschisi  ijrochi direktor 

➢ Rahmatov Rustam Abdullayevich 

➢  

➢ 11:50 – O‘zbekistondagi Britaniya Kengashi  

➢ loyiha menejeri 

Begibayeva Nilufar Djurahanovna 

➢  

➢ 12:00 – O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti  

Pedagogika fanlari (DSc) doktori 

➢ Muradkasimova Kamola Shuxratovna  

➢  

➢ 12:10 – O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 

➢ Tarjima nazariyasi fakulteti dekani muovini 

Pedagogika fanlari boʻyicha falsafa (PhD) doktori 

Raxmonov Azizxon Bositxonovich 

➢  

➢ 12:20 – O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti   

➢ Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish boʻlimi 

boshligʻi Pedagogika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) 

Abdullayeva Feruza Suyunovna 

 

➢ 12:30 - Yakuniy qism 

 

 

    Anjumanga 2022-yil 5-oktabr kuni soat           

11:00 da quyidagi  havola orqali oʻtishingiz  

mumkin: 

 
https://us02web.zoom.us/j/82337413810?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09 

 

https://t.me/UzDJTU
https://us02web.zoom.us/j/82337413810?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09



