
 

 

 

 

 

 

 

INNOVATSIYA 2022: 

DOLZARB MUAMMOLAR 

VA ZAMONAVIY 

YECHIMLAR 

 
Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy 

anjuman 

  

 

  
 

Anjuman ishtirokchilariga  

DOI raqamiga ega e-to’plam va               

e-sertifikat beriladi 

 

 

 

 
 

HURMATLI ISHTIROKCHILAR! 

Sizni qiziqtirgan barcha qo’shimcha 

savollarga quyidagi telefon raqami 

orqali aniqlik kiritishingiz mumkin! 
 
Telefon: 
+998 90 135 27 29 
+99897 716  16 46 
 
Telegram: 
@IIITB714                               

                                                     

      Eslatma: Anjuman materiallarida koʻrsatilgan 

faktlarning toʻgʻriligi va aniqligi hamda  matnning 

ilmiy, texnik va stilistik tahririga  muallif(lar) 

javobgar hisoblanadi.                   

 

 
UMUMIY MA’LUMOT  

 Anjumanda ishtirok etish shakli: gibrid (onlayn/offlayn) boʻlib, Oʻzbekiston davlat jahon tillari 

universiteti Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo’limi Forsayt markazida hamda 

zoom ilovasi orqali boʻlib oʻtadi. 

 Anjumanda yetakchi olimlar, professor-oʻqituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistr 

va iqtidorli talabalar ishtirok etishi mumkin. Anjuman materiallari o‘zbek, rus va ingliz tillarida 

2022-yil 3-oktabrga qadar qabul qilinadi. 

  

ANJUMAN YO’NALISHLARI 
1.  Fan, taʼlim va ishlab chiqarishdagi muammolar: nazariy, ilmiy, amaliy va ularning 

innovatsion yechimlari. 
2.  Zamonaviy ilm-fanda innovatsiya va tijoratlashtirish. 
3.  Ilm-fanda raqamli va axborot texnologiyalar. 
4.  Xorijiy tillarni oʻqitishda zamonaviy  yondashuvlar va metodlar. 

 

ANJUMAN MATERIALLARINI RASMIYLASHTIRISH 

BOʻYICHA QOʻYILADIGAN TALABLAR  
 

Matn formati: Microsoft Word (*.doc, *.docx); A4; 

Oriyentatsiya:kitob shaklda, albom shaklda taqiqlanadi; 

Sahifa (yuqori, pastki, chap, oʻng): 2 sm; 

Shrift: Times New Roman, hajmi (kegl) – 14; 

Qatorlar intervali: 1.5;  

Maqola hajmi: 3 betdan kam boʻlmasligi lozim;  

Maqoladagi mualliflar soni: 4 nafardan oshmasligi zarur. 

− Maqolaning sarlavhasini rasmiylashtirish (bosh harflarda, qalin shrift bilan  varaqning markazida  

joylashtiriladi); 
− Muallifning familiyasi,ismi va shariflari toʻliq qalin shrift bilan  oʻng tomonda joylashtiriladi; 

− Ilmiy darajasi, ilmiy unvoni, lavozimi: oʻng tomonda joylashtiriladi; 

− Tanlab olingan anjuman yo’nalish nomi:o’ng tomondan joylashtiriladi; 

− Ish/oʻqish joyi bosh kelishikda teriladi: oʻng tomonda joylashtiriladi; 

− Muallifning telefon raqami va e-pochta manzili:o’ng tomondan joylashtiriladi; 

− Qatorlararo kegl  14, qatorlar intervali – 1,5 xat boshi – 1 sm, qatorlar varaqning kengligi bo‘ylab 

joylashtiriladi; 

− Foydalanilgan adabiyotlar maqolada berilgan ketma – ketlikda “Adabiyotlar roʻyxati” nomi ostida 

maqolaning oxirida keltiriladi va adabiyotlarga iqtibos manba raqami ko’rsatilgan holda to’rt burchakli qavs 

bilan vergul orqali teriladi : [5]. Betlarda iqtibos joylashtirilishi man etiladi. 

− Anjuman materiallari quyidagicha tartibda yuborilish lozim: Muallif  F.I.Sh,Inno.2022 

                                                                                         Namuna: M.SH.Butayev,Inno.2022 

  

TO’LOV 
 
❖ Anjuman materialining har bir sahifasi uchun to’lov 30 000 (o’ttiz ming) so’m. 
❖ To’lov bank yoki PayMe ilovasi orqali Innovatsion jamg’arma  hisob raqamiga amalga oshiriladi. Hisob 

raqam: 400110860262627094100079002 

 
❖ Pay me ilovasi orqali to‘lov qilish tartibi: Pay me         To’lov        Davlat xizmatlari va DYHXB 

jarimalari       Oplat v budjet        Hisob raqam (400110860262627094100079002), FISh, to‘lov 

maqsadi: (FISh, Inno 2022, tezis), To‘lov summasi         To‘lash          Chek         Kvitansiya 
 

❖ To’lov amalga oshirilganligini tasdiqlovchi kvitansiya nusxasi pdf (FISH,Inno2022,to’lov) shaklda 

yuborilishi lozim. 
❖ Tashkiliy qo’mita talabga javob bergan anjuman materiallari bo’yicha muallifga 3 ish kunida xabar 

yuboradi. 
❖ Muallif xabar olgan kundan boshlab 3 ish kunida to’lovlarni amalga oshiradi. 

❖ To’lov amalga oshirilgandan so’ng anjuman  materiali DOI raqamiga ega e-to’plam shaklda e’lon 

qilinadi. 
 

 Anjuman materiallari quyidagi 

         manzil orqali qabul qilinadi:           Telegram:+998901352729 (@IIITB714) 

 
Anjumanga 2022-yil 5-oktabr kuni soat 11:00da quyidagi havola orqali onlayn qatnashishingiz 

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

 

**ID: 823 3741 3810 

**Parol: 1 

Manzil: O’zDJTU, asosiy bino, 1-qavat, Forsayt markazi. 

 

Anjumanga qiziqish bildirganligingiz uchun minnatdormiz! 

 

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



