
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filialining 2021-yil II yarim yilligi ish rejasi 

HISOBOTI 

I. Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filialining 2021-yil II yarim yilligidagi ustuvor vazifalar 

№ Vazifalar 
Ijro 

muddati 

Ijro uchun 

mas’ullar 
Bajarilgan ishlar 

1.  Oʻzbekiston Respublikasi 

Mustaqilligining 30 yillik bayramiga 

munosib tayyorgarlik koʻrish va uni 

oʻtkazish. 

II yarim 

yillik 

B.Sh.Sirojov, 

D.N.Temirov 

Oʻzbekiston Respublikasi Mustaqilligining 30 yillik bayramiga 

munosib tayyorgarlik koʻrish va uni oʻtkazish maqsadida joriy yilning       

6-sentabr sanasida filialda “Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon 

yashaylik!” shiori ostida Oʻzbekiston Respublikasi Mustaqilligining         

30 yillik bayram tadbiri tashkil etildi. “Yangi O‘zbekistonda erkin va 

farovon yashaylik!” shiori ostida oʻtgan tadbirda Toshkent kimyo-

texnologiya instituti Shahrisabz filiali direktori kimyo fanlari doktori, 

professor Mutalov Shuxrat Ahmadjonovich tomonidan barcha 

ishtirokchilar Mustaqilligimizning 30 yilligi hamda yangi o‘quv yili 

bilan samimiy muborakbod etildi, talabalikka qabul qilingan yoshlar 

samimiy qutlandi va o‘qishlariga muvaffaqiyatlar tilandi. Shuningdek, 

barcha guruhlarda “Mustaqillik dars soatlari” oʻtildi. Yangi oʻquv yili 

boshida 1-kurs talabalari uchun “Birinchi kurs maktabi” tadbiri tashkil 

etildi.  
Filialda Oʻzbekiston Respublikasi Mustaqilligining 30 yilligi 

munosabati bilan “Jon Oʻzbekiston mangu boʻl omon!” nomli tadbir 

tashkil etildi. Tadbirda Respublika ma’naviyat-ma’rifat markazi 

Shahrisabz shahar boʻlimi rahbari L.H.Abdullayeva, Shahrisabz shahar 

yozuvchilar uyushmasi a’zosi B.Boltayev hamda iqtidorli talabalarning 

ota-onalari tashrif buyurishdi. 

2.  Filialning oʻquv-laboratoriya 

binolari hamda boshqa yordamchi 

bino va inshootlarini kuz-qish 

mavsumi va yangi 2021/2022 oʻquv 

yiliga tayyorlash yuzasidan tizimli 

ishlarni amaga oshirish. 

A.Z.Zayniddinov Bino va inshootlarni kuz-qish mavsumi va yangi oʻquv yiliga 

tayyorlash yuzasidan oʻquv binosining 2-3-qavat oʻquv xonalarining 

ta’mirtalab qismlari hamda sport zal koridorlari boʻyoqdan chiqarildi, 

yaroqsiz lenoliumlar yangisiga almashtirildi. Oʻquv va xizmat xonalari 

uchun 108 oʻrinli yangi dars partalari va oʻqituvchi stollari sotib olindi. 

Sport zali tomining kuchli shamol natijasida shikastlangan 32 m2 qismi 

va tarnovlari joriy ta’mirdan chiqarildi. 50 dona yoritish asboblari yangi 

tejamkor LED lampalariga almashtirildi. Filial hududiga kirish qismida 

100 m2 maydon betonlashtrilib avtoturargoh qayta ta’mirlandi.  



Bino va inshootlar, oʻquv-laboratoriya, ustaxona hamda muhandislik-

kommunikatsiya tarmoqlarini 2021/2022-yillar kuz-qish davrida 

barqaror ishlashiga tayyorlash yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar 

boʻyicha chora-tadbirlar rejasida belgilangan vazifalar 1-oktabriga qadar 

oʻz vaqtida va sifatli yakunlandi. 

Filial xavfsizligi va kirib chiqish nazoratini kuchaytirish maqsadida 

filial bosh darvozasida “Nazorat oʻtish punkti” binosi qurilib yangi 

zamonaviy “FACE ID” videokuzatuv qurilmalari bilan jihozlandi. 

Shuningdek, filial oʻquv binosining mavjud 658 metrli issiqlik tizimi 

modernizatsiya qilinib, quvurlari tejamkor stekloplastik trubalarga 

almashtirilmoqda, barcha batareya qovurgʻalari qurumlardan tozalanib 

joriy ta’mirdan chiqarildi. 2021-2022 yil kuz qish mavsumida oʻquv va 

laboratoriya binolarini isitish uchun byudjetdan tashqari mablagʻlar 

hisobiga 66,6 tonna BR2 markali Angren koʻmiri zahirasi yaratildi. 

Qozonxona moʻrilari tozalanib suv haydash nasoslari va ishchi 

qismlarining sozligi koʻzdan kechirildi hamda kuz-qish mavsumi 

boshlanishidan oldin sinov tariqasida ishlatib koʻrish mas’ul xodimlarga 

belgilab berildi. 

Filial bo‘yicha maxsus shtab tashkil etilib, oʻquv binosining                 

114-xonasi ajratildi, kommunal xizmatlarda uzilish bo‘lgan holda 

tezda xabar berish maqsadida shtab uchun 75 230-00-10 xizmat telefon 

raqami ko‘rsatilgan eslatmalar hamda tegishli materiallar (ro‘yxatga 

oluvchi daftar. ruchka va h.k.) bilan ta’minlandi. Shuningdek, filialda          

15 kishidan iborat mas’ul xodimlar ishtirokida kuz-qish mavsumini 

betalofat oʻtkazish maqsadida tun-kun navbatchilik tashkil etildi. 

Barcha oʻquv binolari va yordamchi binolar sovuq va issiq suv, yoritish 

asboblari, ventilyatsiya, oqava suv quvurlari, issiqlik va elektr 

tarmoqlarini sozlik holati koʻrikdan oʻtkazildi, aniqlangan kamchiliklar 

bartaraf etildi. 

Oʻquv binosining chordoq va yertoʻlalarida tozalikni ishlari olib 

borildi va xavfsizlik choralari koʻrildi. 

Filial hududidagi daraxtlarga shakl berilib pastki qismlari oqlandi, 

xazonrezgi mavsumida tushgan barglar tozalanib, boʻsh yer maydonlari 

shudgor qilinib begona oʻt va xas xashaklardan tozalandi, koʻp yillik 

gullarni qish mavsumiga tayyorlash ishlari olib borilmoqda. 



Filialda loyiha-smeta hujjatlari asosida ichki kanalizatsiya tizimi 

qurilishi ishlari olib borilib, tashqi kanalizatsiya tizimiga ulashga tayyor 

holga keltirildi. 

3.  Filialda professor-

o‘qituvchilarning salohiyatidan 

samarali foydalangan holda “2021-yil 

– Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va 

aholi salomatligini mustahkamlash 

yili” Davlat dasturidagi vazifalar 

hamda Davlat dasturining mazmun-

mohiyatini yoshlar ongiga chuqur 

singdirishga yo‘naltirilgan ma’naviy-

ma’rifiy tadbirlar uyushtirish. 

Sh.A.Mutalov, 

B.Sh.Sirojov, 

S.S.Ravshanov, 

H.Sh.Tilovov 

A.T.Norqobilov 

Filialda professor-oʻqituvchilarning salohiyatidan samarali 

foydalangan holda “2021-yil – Yoshlarni qoʻllab-quvvatlash va aholi 

salomatligini mustahkamlash yili” Davlat dasturidagi vazifalar hamda 

Davlat dasturining mazmun-mohiyatini yoshlar ongiga chuqur 

singdirishga yoʻnaltirilgan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar uyushtirildi, 

jumladan: 

- 2021-yil 9-iyun sanasida Toshkent kimyo-texnologiya instituti 

Shahrisabz filialida Yoshlar ittifoqi yetakchisi Toʻrayeva Umida 

rahbarligidagi filial iqtidorli talabalaridan iborat “Mobil targʻibot” 

guruhi a’zolari tomonidan tashkil etilgan, “Oʻzbekiston yoshlari 

birlashaylik” shiori ostidagi “Yoshlar shousi” gala-konserti boʻlib oʻtdi. 

Tadbirni oʻtkazishdan asosiy maqsad, filialida tashkil etilgan “Mobil 

targʻibot” guruhi a’zolarining faoliyatini talabalarga koʻrsatish orqali 

ularni birlashtirishdan iborat edi; 

- filialning jismoniy tarbiya murabbiylari N.Rahmatov, A.Sattorov va 

Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat boʻlimi uslubchisi 

I.Xamrayevlar tomonidan Qashqadaryo viloyati Yakkabogʻ tumanidagi 

“Qorabayr otchilik majmuasi”ga ekskursiya uyushtirildi. Undan 

koʻzlangan asosiy maqsad, filial hamda “Qorabayr otchilik majmuasi” 

oʻrtasida doimiy hamkorlik qilish toʻgʻrisida memorandum kelishuviga 

erishish edi; 

- iyun, oktabr, noyabr oylari davomida filial professor-oʻqituvchilari 

tomonidan talabalar uchun “Ochiq dars”lar tashkillashtirib berildi; 

- filialga biriktirilgan Kitob, Yakkabogʻ, Qamashi, Chiroqchi, 

Dehqonobod tumanlaridagi maktablarda filial professor-oʻqituvchilari 

tomonidan yuqori sinf o‘quvchilari uchun fanlardan master-klasslar 

tashkil qilindi; 

- Shuningdek, Davlat dasturining 169-bandida keltirilgan “Rektor 

kubogi”, “Yilning eng faol yoshlar yetakchisi”, “Talabalar festivali”, 

“Intellektual oʻyinlar” haftaligi, “Yil talabasi” singari koʻrik-tanlov va 

musobaqalar oʻtkazish doirasida filialda yoʻnalishlar kesimida koʻrik-

tanlov va musobaqalar tashkil etildi. 



4.  Filialda 2021/2022 oʻquv yiliga 

tayyorgarlik koʻrish va qabul 

jarayonlarini olib borish. 

Sh.A.Mutalov, 

O.X.Maxmudov 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “2021/2022 oʻquv yilida 

Oʻzbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalariga oʻqishga qabul 

qilishning davlat buyurtmasi parametrlari toʻgʻrisida” 2021-yil                          

22-iyundagi PQ-5157-son qarori hamda Oliy va oʻrta maxsus ta’lim 

vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 277-sonli buyrugʻi ijrosini ta’minlash 

maqsadida filial direktorining 2021-yil 5-iyuldagi 168-sonli buyrugʻi 

ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Qabul komissiyasi mas’ul kotibi 

O.Mahmudov tomonidan 2021/2022 oʻquv yili qabulini yuqori saviyada 

oʻtkazish boʻyicha 2021-yil 20-iyunda filialning chora-tadbirlar rejasi 

ishlab chiqilib, tasdiqlandi.  

Filial direktori raisligi ostida qabul komissiyasi tarkibi quyidagi 

tajribali, halol, pok, mas’uliyatli professor-oʻqituvchi va xodimlardan 

shakllantirildi: 

1) Mutalov Sh.A.- qabul komissiyasi raisi; 

2) Sirojov B.Sh- raisi muovini; 

3) Mahmudov O.H. – mas‘ul kotib; 

4) Ravshanov S.S – a‘zo; 

5) Norqobilov A.T– a‘zo; 

6) Zayniddinov A.Z– a‘zo; 

7) Tilovov X.Sh– a‘zo; 

8) Boboyev M– a‘zo; 

9) Mirzayev J.D– a‘zo; 

10) Berdiyeva A.U– a‘zo; 

11) Zohidov Sh– a‘zo; 

12) Raxmonova Sh.R– a‘zo; 

13) Niyazov S. – a‘zo. 

abituriyentlar va ularning ota-onalarini qiziqtirgan savollarga tezkor 

javob berilishini ta’minlash uchun filial call center faoliyati tashkil etildi 

hamda call centerda bir vaqtning oʻzida kamida beshtagacha 

qoʻngʻiroqlarga javob berish imkoniyati yaratildi: 

Call center telefon raqamlari: 

1. 75 522-98-11 

2. 75 230-55-67 

3. 75 230-13-48 

4. 75 230-64-11 

5. 75 230-50-80 



TKTI Shahrisabz filialida 2021/2022 oʻquv yilida kunduzgi ta’lim 

shakli boʻyicha jami 500 ta (shulardan, 150 ta grant, 350 ta toʻlov-

kontarkt asosida), sirtqi ta’lim shakli boʻyicha jami 275 ta (barchasi 

toʻlov-kontarkt asosida) qabul kvotalari ajratildi.  

Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining 

2021-yil 13-avgustdagi “Oliy ta’lim muassasalarining 2021/2022 oʻquv 

yiliga tayyorgarlik holatini joyiga chiqib oʻrganish toʻgʻrisida”gi                   

342-sonli buyrugʻi asosida filialga 2021-yil 20-avgust sanasida Vazirlik 

Ishchi guruhi filialga tashrif buyurishdi hamda filialni 2021/2022 oʻquv 

yiliga tayyorgarlik holatini oʻrganishdi. Savolnoma asosida oʻrganishlar 

natijasida aniqlangan kamchiliklar yangi oʻquv yili boshlangunga qadar 

bartaraf etildi. 

Filialda 2-kurs va 3-kurs talabalari uchun tasdiqlangan dars jadvali 

asosida oʻquv jarayonlari 2021-yil 6-sentabrdan boshlandi. 1-kurs 

talabalari uchun 6-sentabrdan 11-sentabrgacha “Mustaqillik darslari” 

hamda “Tanishtiruv haftaligi” oʻtkazildi. 13-sentabrdan 1-kurs talabalari 

uchun tasdiqlangan dars jadvali asosida oʻquv jarayonlari tashkil etildi. 

2021/2022 oʻquv yilini joriy yilning 6-sentabridan an’anaviy ta’lim 

shaklida boshlanishi haqida filialning barcha professor-oʻqituvchilari va 

talabalari filial rasmiy veb-sahifasi, facebook va telegram ijtimoiy 

tarmoqlari orqali hamda har bir talabaga telefon qilingan holda xabardor 

qilindi. 

talabalikka tavsiya etilgan shaxslarni shartnomada belgilangan 

miqdorda va muddatlarda toʻlov-kontrakt mablagʻlarini toʻlagunga 

qadar filial direktorining № 1-sonli farmoyishi asosida oʻquv 

mashgʻulotlariga qatnashishlariga ruxsat berildi. 

5.  O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 

mamlakatni rivojlantirishning eng 

muhim ustuvor vazifalari to‘g‘risida 

O‘zbekiston Respublikasi Oliy 

Majlisiga 2020-yil 29-dekabrdagi 

Murojaatnomasi bo‘yicha “Bir ziyoli 

bir mahallaga ma’naviy homiy” 
tamoyili asosida mahallalarda 

targ‘ibot tadbirlarini o‘tkazish. 

B.Sh.Sirojov, 

S.S.Ravshanov, 

O.X.Maxmudov, 

D.N.Temirov 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 

mamlakatni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari toʻgʻrisida 

Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga 2020-yil 29-dekabrdagi 

Murojaatnomasi boʻyicha “Bir ziyoli bir mahallaga ma’naviy homiy” 

tamoyili asosida tadbirlar tashkil etish maqsadida, filial professor-

o‘qituvchilari Shahrisabz shahridagi mahallalarga biriktirilib, ular 

ishtirokida turli tadbirlar olib borildi, jumladan: 

- filialda 2021-yil 29-iyunda tashkil etilgan yigʻilishga Shahrisabz 
shahar “Sariosiyo” MFY Kengashi raisi No‘mon Uzoqov tashrif 

buyurib, mahallada sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ma’naviy-



ma’rifiy targ‘ibot ishlarini tashkil etishdagi samarali mehnati uchun 

TKTI Shahrisabz filiali professor-o‘qituvchisi Akbarov Mansurxon 

Muxtarovichni “TASHAKKURNOMA” bilan taqdirladi va TKTI 

Shahrisabz filiali rahbariyatiga hamkorlik uchun o‘z minnatdorchiligini 

bildirdi; 

- TKTI Shahrisabz filiali Kitob tumani hokimligi bilan hamkorlikda 

“Yangi O‘zbekiston-yangicha dunyoqarash” shiori ostida targ‘ibot-

tashviqot, ma’naviy-ma’rifiy tadbiri tashkil etildi. Tadbirda Kitob 

tumanidagi 10-sonli musiqa va san’at maktabi zalida Paxtaobod mahalla 

aholisi bilan “Yangi O‘zbekiston-yangicha duyoqarash” shiori ostida 

ma’naviy-ma’rifiy tadbir o‘tkazildi; 

- filialning tarix fani oʻqituvchisi Shapsanova Nodira Berdiqulovna ilk 

bor “Bir ziyoli - bir mahallaga ma’naviy homiy” tamoyili asosida 

oʻtkazilayotgan “YILNING ENG FAOL ZIYOLISI” tanlovida ishtirok 

etib, “FAOLIYATI SAMARADOR ZIYOLI” nominatsiyasini qoʻlga 

kiritdi. N.Shapsanova Shahrisabz shahridagi “Zingiron” MFYda 

ma’naviy homiy tamoyili asosida biriktirilgan boʻlib, mahalla 

aholisining ma’naviyatini oshirishda oʻzining hissasini qoʻshib 

kelmoqda. 

6.  Filialda jismoniy va yuridik 

shaxslarning murojaatlarini koʻrib 

chiqish natijalari hamda ijro intizomi 

tahlili. 

Sh.Sh.Shoyimov Murojaatlar boʻyicha: 

Jismoniy va yuridik shaxslarning har qanday murojaatlarini 

oʻrnatilgan tartibda koʻrib chiqish hamda qonuniy hal etish har bir davlat 

organi va muassasalarining asosiy vazifalaridan biri ekanligi asosida 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filialida ham jismoniy 

va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashda qator tadbirlar 

amalga oshirilib kelinmoqda.  

Rahbar va rahbar o‘rinbosarlari tomonidan fuqarolarni har haftada 

qabul qilish jadvallariga to‘liq amal qilish, ariza va shikoyatlarni o‘z 

vaqtida qonunchilik talablariga muvofiq ravishda ko‘rib chiqilishi 

yuzasidan talabchanlik yanada kuchaytirilgan. Qonun talablariga rioya 

etgan holda ariza yoki shikoyatda ko‘tarilgan muammo, so‘rov 

mazmunidan kelib chiqqan holda fuqarolarni qabul qilish bo‘yicha 

tasdiqlangan jadval asosida ishlar olib borilmoqda. 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali direktori 

tomonidan 2021-yil 24-avgustda “Toshkent kimyo-texnologiya instituti 

Shahrisabz filialining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini 



puxta va sifatli koʻrib chiqish, aniqlangan xato va kamchiliklarni bartaraf 

etish va murojaatlar bilan ishlashning natijadorligini oshirish yuzasidan 

chora-tadbirlar rejasi” tasdiqlandi va ushbu chora-tadbirlar rejasi asosida 

mas’ullarga murojaatlar bilan ishlash boʻyicha tegishli ishlar belgilab 

berildi. 

Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari boʻyicha filialga             

2021-yil yanvar-dekabr oylarida jami 162 ta murojaat kelib tushgan, 

shulardan, Prezident Virtual qabulxonasi (cabinetpm2.gov.uz) orqali 

kelib tushgan murojaatlar – 3 tani, ogʻzaki murojaatlar – 154 tani, yozma 

murojaatlar – 8 tani tashkil etadi. Ushbu murojaatlarning har biri qisqa 

muddatlarda har tomonlama sinchiklab koʻrib chiqilgan, qonun doirasida 

hal etilgan.  

Prezident Virtual qabulxonasi orqali kelgan murojaatlarning har biri 

qisqa muddatlarda, qonun doirasida oʻrganilib, natijasi haqida murojaat 

muallifiga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga, 

Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligiga javob xatlari yoʻllangan. 

Jismoniy va yuridik shaxslarning og‘zaki, yozma va elektron 

murojaatlari bo‘yicha tahliliy hisobotlar har chorak oxirgi oyining                   

25-sanasiga qadar vazirlikning “Ijro intizomini ta’minlash va 

murojaatlar bilan ishlash boshqarmasi” (contact@edu.uz elektron 

manzili)ga taqdim etib kelinmoqda. 

Ijro intizomi boʻyicha: 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filialiga                        

2021-yilning II yarim yilligi davomida yuqori tashkilotlardan jami 789 

hujjat kirim qilingan. 

Shundan: 

Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidenta farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va bayonnomalari, 

topshiriqlari (yozma va ogʻzaki), Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 

Kotibiyati va Davlat maslahatchilarining topshiriqlari boʻyicha 8 ta 

hujjat kelib tushgan. 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, 

yigʻilishi va uning Rayosati bayonnomalari, Oʻzbekiston Respublikasi 

Bosh vaziri, Bosh vazir oʻrinbosarlari, Vazirlar Mahkamasi tarkibiy 

boʻlinmalari rahbarlarining topshiriqlari boʻyicha 15 ta hujjat kelib 

tushgan. 

II%20yarim%20yillik%20hisobot.docx
mailto:contact@edu.uz


Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining qarorlari, buyruqlari va 

topshiriqlari boʻyicha 766 ta hujjat kelib tushgan. 

Yuqori tashkilotlardan kirim qilingan barcha hujjatlar belgilangan 

muddatlarda bajarilishi nazoratga olingan. 

Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Prezident farmonlari, qarorlari 

va farmoyishlari, Hukumat qarorlari va farmoyishlari, ijrosi boʻyicha har 

oyda 1-, 2-jadval hisobotlari hamda Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va 

oʻrta maxsus ta’lim vazirligi buyruqlari bajarilishi boʻyicha har chorakli 

hisobotlari elektron (pdf) shaklda OOʻMTVning Ijro intizomini 

ta’minlash va murojaatlar bilan ishlash boshqarmasining 

nazorat@edu.uz elektron pochtasiga yuborilmoqda. 

Shuningdek, Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan filialga 

kirim qilingan Hay’at Kengashi qarorlari bandlarining ijrosi boʻyicha har 

choraklik hisobotlar elektron (pdf) shaklda Hay’at kotibiyatining 

hayat@edu.uz pochtasiga taqdim etilmoqda. 

II. Oliy va oʻrta maxsus ta’lim ta’lim vazirligining 2021 yil II yarim yilligi Ish rejasida belgilangan vazifalar 

7.  

(1) 

O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 
mamlakatni rivojlantirishning eng 
muhim ustuvor vazifalari toʻgʻrisida 
O‘zbekiston Respublikasi Oliy 
Majlisida 2020-yil 29-dekabrdagi 
Murojaatnomasida Oliy va o‘rta 
maxsus ta’lim vazirligi va oliy ta’lim 
muassasalariga yuklatilgan vazifalar 
ijrosini ta’minlash. 

II yarim 

yillik 

Sh.A.Mutalov, 

B.Sh.Sirojov, 

S.S.Ravshanov 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-dekabrda Oliy 

Majlisga yoʻllagan Murojaatnomasi mamlakatimiz hayotining barcha 

sohalarini qamrab olganligi bilan ahamiyatlidir. Prezident 

murojaatnomasi mazmun-mohiyatini xalqqa yetkazish boʻyicha 

filialning rahbar xodimlari va professor-oʻqituvchilari Qashqadaryo 

viloyatidagi Shahrisabz, Kitob, Yakkabogʻ va boshqa tumanlaridagi 

mahallalarda, filialga biriktirilgan maktablarda targʻibot tadbirlarida faol 

ishtirok etishdi. 

Filial kafedrasi va ishlab chiqarish korxonalari oʻrtasida hamkorlik 

oʻrnatish boʻyicha professor-oʻqituvchilar malaka oshirishlari va 

talabalarning amaliyot oʻtashlari uchun “Don Xalq rizqi” AJ, 

“Shahrisabz vino-aroq” AJ, “Shoʻrtangaz kimyo majmuasi” MCHJ, 

“Agromir Kitob” MCHJ, “Dehqonobod kaliyli oʻgʻitlar zavodi” UK, 

“Muborak gazni qayta ishlash zavodi” MCHJ, “Darmon-Farm” MCHJ, 

“East Agro International” OAJ kabi va boshqa korxonalar bilan 

shartnomalar tuzildi. 

2021-yil davomida korxonalarda mavjud muammoli mavzular 

shakllantirilib, filial professor-oʻqituvchilarining ilmiy tadqiqot ishlari 

bilan shugʻullanishlari uchun sharoitlar yaratib berilmoqda. 
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Joriy yilning 13-15-aprel kunlari Toshkent kimyo-texnologiya instituti 

Shahrisabz filialida talabalar oʻrtasida “Umidli kimyogarlar-2021” yosh 

olimlarning XXX ilmiy anjuman boʻlib oʻtdi. Anjuman yosh olimlar, 

tadqiqotchilar, bakalavriat va magistrantlarning ilmiy izlanishlari 

natijalarini muhokama qilishga bagʻishlangan. Anjumanda 40 

yoshgacha bo'lgan yosh olimlar, shuningdek, ilmiy rahbarlari bilan 

talabalar ishtirok etishdi.  

Niderlandiyaning “Elsivier” kompaniyasi bilan Digital Commons 

(Bepress) platformasi negizida yaratilgan “Oʻzbekiston ilmiy 

jurnallari” portaliga (https://uzjournals.edu.uz) kiritilgan oliy ta’lim 

muassasalarining 41 ta ilmiy jurnali boʻyicha filial professor 

oʻqituvchilarini ushbu ilmiy jurnallarni nufuzi xaqida xabardor qilinib, 

ularda ilmiy maqolalarini chop etishga targʻibot ishlari olib borilgan. 

2021-yil davomida filialda faoliyat yuritayotgan yosh professor-

oʻqituvchilar oʻzlarining tashabbuslari bilan magistraturada ta’lim olgan 

institutlarining professor ilmiy darajasiga ega boʻlgan oʻqituvchilari 

bilan ilmiy ish mavzularini tanlab olgan holda mustaqil tadqiqotchilik 

faoliyati bilan shugʻullanishni boshlashmoqda. 

8.  

(2) 

2017-2021 yillarda O‘zbekiston 
Respublikasini rivojlantirishning 
beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha 
Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni 
qo‘llab-quvvatlash va aholi 
salomatligini mustahkamlash yili”da 
amalga oshirishga oid Davlat 
dasturida Oliy va o‘rta maxsus ta’lim 
vazirligi va oliy ta’lim muassasalariga 
yuklatilgan vazifalar ijrosini 
ta’minlash. 

B.Sh.Sirojov, 

D.N.Temirov 

H.Sh.Tilovov 

2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning 

beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni 

qoʻllab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga 

oshirishga oid Davlat dasturida oliy ta’lim muassasalariga yuklatilgan 

vazifalar ijrosi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.  

Dasturning 169-bandida keltirilgan “Rektor kubogi”, “Yilning eng 

faol yoshlar yetakchisi”, “Talabalar festivali”, “Intellektual oʻyinlar” 

haftaligi, “Yil talabasi” singari koʻrik-tanlov va musobaqalar filial 

yoʻnalishlar kesimida tashkil etildi. Gʻolib va sovrindorlar aniqlanib, 

ularga esdalik sovgʻalari topshirildi. 

Yurtimizda joylashgan sanoat korxonalari uchun malakali kadrlarni 

tayyorlash, ishlab chiqarish korxonalarida talabalarning amaliyotlarini 

tashkil etish, professor- oʻqituvchilarning stajirovkalari hamda ilmiy 

ishlanmalarni tijoratlashtirishni yoʻlga qoʻyish maqsadida “Don Xalq 

rizqi” AJ, “Shahrisabz vino-aroq” AJ, “Shoʻrtangaz kimyo majmuasi” 

MCHJ, “Dehqonobod kaliyli oʻgʻitlar zavodi” UK, “Muborak gazni 

qayta ishlash zavodi” MCHJ kabi hamkorlik shartnomalari tuzilib, 

korxonalar va filial rahbariyati oʻrtasida muzokaralar olib borildi. 
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Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali professor-

o‘qituvchilari, assistentlari va doktorantlari hamda talabalari joriy 

yilning 19-iyul sanasida Belorussiya davlat oziq-ovqat va kimyoviy 

texnologiya universitetiga tashrif buyurishdi. Tashrifdan maqsad, oliy 

o‘quv yurtlari o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, ilm-fan va ta’lim 

sohasidagi turli mamlakatlarning muassasalari, har ikki tomonning 

do‘stona aloqalari va o‘zaro aloqalarini mustahkamlash, malakali 

mutaxassislar tayyorlashni takomillashtirish, innovasion ta’lim 

texnologiyalari va metodikalarini tarqatishga yordam berish, tomonlar 

tomonidan ishlab chiqilgan va sinovdan o‘tgan ilmiy yutuqlar va ushbu 

yo‘nalishdagi sa’y-harakatlarni birlashtirish oliy ta’lim, magistratura, 

aspirantura, doktorantura, mutaxassisliklar bo‘yicha kadrlarning 

malakasini oshirish va qayta tayyorlash bo‘yicha o‘zaro manfaatli 

hamkorlikni yo‘lga qo‘yishdan iborat edi. Filialimiz rahbariyati 

tomonidan tanlangan: “Funksional ovqatlanish va bolalar ovqatlari 

texnologiyasi”, “Oziq-ovqat texnologiyasi”. “Sharob tayyorlash va 

fermentasiya materiallari texnologiyasi” kabi yo‘nalishlari doirasida 

ushbu universitet o‘zining o‘qitish jarayonida faol hamkorlikda bo‘lgan 

Belorussiya davlatining ko‘zga ko‘ringan zavod va fabrikalari, 

jumladan, non va non mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi zavodi, Orsha 

go‘sht kombinati, Belorussiyaning meva va sabzavotlarni qayta ishlash 

korxonalari faoliyati bilan yaqindan tanishishdi.  

2021 yil davomida filialda ta’lim olayotgan talabalar uchun hamda 

ARM fondini boyitish maqsadida TKTI dan zarur oʻquv adabiyotlari, 

darslik va oʻquv qoʻllanmalar olib kelindi,  

Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusning 1-

yoʻnalishi - yoshlarni musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va sanʼatning 

boshqa turlariga qiziqishlarini oshirish, isteʼdodini yuzaga chiqarish 

uchun qulay sharoitlar yaratish yoʻnalishi boʻyicha 2021-yil 11-fevral 

sanasida Shahrisabz shahar madaniyat markazida viloyat musiqali drama 

teatri sanʼatkorlari tomonidan sahnalashtirilgan “Bobomning orzusi” deb 

nomlangan spektakl namoyish etildi. Ushbu spektakl namoyishida 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filialining professor-

oʻqituvchilari hamda 320 nafar talabalari ishtirok etishdi. 

Xotin-qizlar kengashi, Yoshlar ittifoqi, Iqtidorli talabalarning ilmiy-

tadqiqot boʻlimlari birgalikda “Yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning 



sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar 

yaratish”ga yoʻnaltirilgan tadbirlarni tashkillashtirish yuzasidan 

filialimiz xotin-qizlari oʻrtasida “Jasorat malikalari” nomli voleybol 

musobaqasi oʻtkazildi. 

Talaba qizlarning boʻsh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida 

filialda “Tikuvchilik” toʻgaragi tashkil etilgan. “Qizlar klubi” faoliyati 

yoʻlga qoʻyilgan. 

9.  

(3,4) 

O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev huzurida 
(raisligida) o‘tkazilgan majlislarda 
Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 
va oliy ta’lim muassasalariga 
yuklatilgan vazifalar ijrosini 
ta’minlash. 

Sh.A.Mutalov, 

B.Sh.Sirojov, 

S.S.Ravshanov, 

O.X.Maxmudov 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining respublika hududlariga 

tashrifi mobaynida oʻtkazilgan majlislarida oliy ta’lim muassasalariga 

yuklatilgan vazifalari guruh hamda kafedra majlislarida qolaversa filial 

kengashida doimiy muhokama qilinib boriladi.  

Yurtimizda joylashgan sanoat korxonalari uchun malakali kadrlarni 

tayyorlash, ishlab chiqarish korxonalarida talabalarning amaliyotlarini 

tashkil etish, professor-oʻqituvchilarning stajirovkalari hamda ilmiy 

ishlanmalarni tijoratlashtirishni yoʻlga qoʻyish maqsadida “Don Xalq 

rizqi” AJ, “Shahrisabz vino-aroq” AJ, “Shoʻrtangaz kimyo majmuasi” 

MCHJ, “Dehqonobod kaliyli oʻgʻitlar zavodi” UK, “Muborak gazni 

qayta ishlash zavodi” MCHJ kabi hamkorlik shartnomalari tuzilib, 

korxonalar va filial rahbariyati oʻrtasida muzokaralar olib borildi. 

Xalqaro tashkilotlar tomonidan eʼlon qilingan tanlovlarda filial 

professor-oʼqituvchilaridan S.S.Ravshanov 14.06.2021 dan 02.07.2021 

ga qadar Erasmus+ Mobility (KA107, Call 2018) by the University of 

Copenhagen loyiha doirasida Kopengagen unversitetida xizmat safarida 

boʻlib keldi. 

Joriy yilning 17-sentabr sanasida filial professor-oʻqituvchilari 

e’tiboriga Xalqaro boʻlim tomonidan Yevropa Ittifoqining yangi 

Erasmus+ 2021-2027 dasturi boʻyicha maxsus taqdimot havola qilindi 

va hafta davomida ushbu dastur yuzasidan uch nafar yosh tadqiqotchilar 

va ikki nafar professor-oʻqituvchilarning yangi gʻoyalarga asoslangan 

turli xil bir nechta loyihalari koʻrib chiqildi va Oʻzbekistonda tashkil 

etilgan milliy Erasmus idorasi bilan muntazam bogʻlanilib, yangi 

mavsumdagi tanlovga start berilishi yuzasidan ma’lumotlar 

almashinildi. 

Litva Respublikasidagi “Kaunnas texnika universiteti”ning Kimyoviy 

texnologiya fakulteti ilmiy tadqiqot oʻtkazish va talabalar almashinuvi 

yuzasidan hamkorlik masalalari belgilab olindi. 



Britaniya oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlik qilish maqsadida 

Britaniya Konsulligining (British Council) “Creative spark: Higher 

Education Enterprise Programme 2018-2023” dasturi uchun loyihalar 

tayyorlandi. Bolgariyaning Plovdiv Oziq-ovqat texnologiyasi 

universiteti bilan hamkorlik ishlari olib borilmoqda. 

Filial professor-oʻqituvchilari va yosh tadqiqotchilarining Amerika 

qoʻshma shtatlariga bir semestrgacha tadqiqot olib borish imkoniyatini 

beruvchi Fullbright Visiting Scholar dasturiga va Yevropa Ittifoqining 

Erasmus+ dasturining 2022-yil uchun e’lon qilingan yangi tanlovlariga 

faol ishtirok etishlari masalalari koʻrib chiqilmoqda. 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filialida Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi Rahbarining 2021-yil                      

29-iyundagi 02-RA 1-10861-sonli topshirigʻiga muvofiq Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev rahbarligida 2021-yil 16-iyun 

kuni oʻtkazilgan videoselektor yigʻilishining 34-sonli bayoni 2-bandi 

ijrosi hamda Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining 2021-yil                        

23-iyuldagi 314-son buyrugʻi ijrosini ta’minlash maqsadida filialda 

faoliyat olib borayotgan professor-oʻqituvchilar belgilangan milliy yoki 

unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatni olishi uchun 

tayyorlanishini tashkil etish maqsadida 2021-yil oktabr oyida tegishli 

oʻquv kurslari faoliyati yoʻlga qoʻyildi. Jumladan, Joriy yilning 2-oktabr 

kuni filialda Toshkent Japan Degitial University, Toshkent kimyo-

texnologiya instituti Shahrisabz filiali va “ITO KAZUNARI” nomidagi 

xorijiy tillarga oʻqitish markazi bilan hamkorlikda “Xorijiy tillarga 

oʻqitish va yapon tili kasbiy taʼlim markazi”ning ochilish marosimi 

boʻlib oʻtdi, shuningdek, kafedra huzurida “Kimyo va oziq-ovqat sanoati 

ilmiy-tadqiqotlar markazi” tashkil etildi va va ilmiy-tadqiqot 

markazining Nizomi ishlab chiqilib, filial Kengashining 2021-yil                      

1-iyuldagi 9-son qarori bilan tasdiqlandi. 

Endilikda tashkil etilgan ilmiy-tadqiqot markazining faoliyatini 

samarali yoʻlga qoʻyish uchun ularning moddiy-texnika bazalarini 

yaxshilash rejalashtirildi. 

Shuningdek, ilmiy-tadqiqot markazining tarmoq korxonalarning 

muammolarini ilmiy yechishga yoʻnaltirilgan 3 yillik dasturi 

shakllantirildi. 



kafedra tarmoq korxonalariga biriktirildi va ular oʻrtasida samarali 

hamkorlik aloqalari yoʻlga qoʻyilgan. 

10.     
(5) 

O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidentining “O‘zbekiston 
Respublikasi oliy ta’lim tizimini  
2030-yilgacha rivojlantirish 
konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida” 
2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli 
farmonida Oliy va o‘rta maxsus ta’lim 
vazirligi va oliy ta’lim muassasalariga 
yuklatilgan vazifalar ijrosini 
ta’minlash. 

Sh.A.Mutalov, 

B.Sh.Sirojov, 

S.S.Ravshanov 

Filial reytingini oshirish boʻyicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi 

va kafedra mudiri, salohiyatli professor-oʻqituvchilar ishtirokidadi 

yigʻilishlarda oʻrganilmoqda, Filialning reytingini aniqlash doirasida 

soʻralgan ma’lumotlar Vazirlar Mahkamasi qoshida Ta’lim sifatini 

oshirish Davlat inspeksiyasiga 20 ta jadval asosida topshirildi. 

TKTI da tayyorlangan oʻquv dasturlari asosida filialda har bir 

oʻqitiladigan fanlarning ishchi oʻquv dasturlari tayyorlandi.  

Filialda talabalarni kelgusidagi kasbiy faoliyatga yoʻnaltirish boʻyicha 

sohaning yetakchi ish beruvchi korxonalari vakillari bilan davra suhbati 

boʻlib oʻtdi. Jumladan: 

- 2021-yil 18-mart sanasida Shahrisabz “Don xalq rizqi” aksiyadorlik 

jamiyati ishlab chiqarish boʻyicha direktor oʻrinbosari M.Sh.Botirov, 

laboratoriya mudiri Gʻ.F.Taniev, filial direktori prof. Sh.A.Mutalov va 

talabalar ishtirokida davra suhbati tashkil etildi; 

- 2021-yil 26-mart sanasida “Shoʻrtan gaz kimyo majmuasi” 

masʼulyati cheklangan jamiyat oʻquv markazi vakillari bilan davra 

suhbati boʻlib oʻtdi. Davra suhbatida “Shoʻrtan gaz kimyo majmuasi” 

masʼulyati cheklangan jamiyat oʻquv markazi boshligʻi A.Q.Buxorov, 

korxonani kengaytirish loyiha muhandisi A.R.Abdiev va filialda tahsil 

olayotgan “Kimyoviy texnologiyalar”, “Texnologik mashina va 

jihozlar” taʼlim yoʻnalishlari talabalari ishtirok etishdi. 

- 2021-yil 23-aprel sanasida Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz 

shahridagi “Shahrisabz “Vino-aroq” Aksiyadorlik Jamiyati” vakillari 

bilan davra suhbati oʻtkazildi. Ushbu davra suhbatida “Shahrisabz 

“Vino-aroq” Aksiyadorlik Jamiyati” ishlab chiqarish boʻyicha direktori 

Gʻulomov Sa’dullo Imomovich, bosh texnolog Buzrukov Shuxrat 

Fozilovich, filialamiz direktori prof. Sh.A.Mutalov, dekan H.Tilavov, 

kengash kotibi J.Mirzayev hamda filial “Vinochilik texnologiyasi” 

ta’lim yoʻnalishi talabalari ishtirok etishdi. 

- 2021-yil 27-aprel sanasida “Dehqonobod kaliyli oʻgʻitlar zavodi” 

masʼuliyati cheklangan vakillari bilan davra suhbati oʻtkazildi. Davra 

suhbatida “Dehqonobod kaliyli oʻgʻitlar zavodi” masʼuliyati cheklangan 

jamiyat yetakchi muhandisi J.Nurboev, filial direktori prof. Sh.Mutalov, 

TSNB boshligʻi M.Samadov, kengash kotibi J.D.Mirzaev, filialning 



“Kimyoviy texnologiyalar”, “Texnologik mashinalar va jihozlar”, 

“Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish” taʼlim yoʻnalishlari 

boʻyicha tahsil olayotgan talabalar ishtirok etdilar. 

- 2021-yil 25-may sanasida Shahrisabz “EAST AGRO International” 

MChJ vakillari bilan davra suhbati oʻtkazildi. Davra suhbatida TKTI 

Shahrisabz filiali direktori professor Sh.Mutalov, TSNQ boʻlimi 

boshligʻi M.Samadov, kengash kotibi J.Mirzayev, Shahrisabz “EAST 

AGRO International” MChJ sex boshligʻi Xudoyqulov Rustam 

Baratovich, qishloq xoʻjalik boʻlimi boshligʻi Narzullayev A’zamxon 

Nosirovich, filial professor-oʻqituvchilari, “Oziq-ovqat mahsulotlari 

texnologiyasi” ta’lim yoʻnalishi talabalari ishtirok etishdi. 

Oʻtkazilgan davra suhbatida korxonalar tomonidan filial talabalariga 

ta’lim berishda koʻproq mutaxassislik fanlarini oʻqitish, amaliy ishlarni 

koʻproq bajarish, sohaga oid bilimlarini rus va ingliz tillarida bayon etish 

koʻnikmalarini oshirish, kompyuter dasturlaridan ofis dasturlarini bilish 

koʻnikmalarini koʻproq oshirish yuzasidan takliflar bildirilgan. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, 

Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Vazirlik Hay’ati qarorlari hamda 

buyruqlari, Respublika oliy ta’lim tizimi boʻyicha qabul qilingan soʻnggi 

yillardagi me’yoriy-huquqiy hujjatlarni filial rahbar va pedagog 

kadrlariga tanishtirib borish boʻyicha chora-tadbirlar rejasi va 

islohotlarni amalga oshirishda filialda tashabbuskorlikni 

kuchaytirishning aniq mexanizmlari ishlab chiqildi hamda tasdiqlandi. 

Tegishli soha va tarmoqlarni rivojlantirishga qaratilgan normativ-

huquqiy hujjatlar va dasturlar loyihalari boʻyicha professor-oʻqituvchilar 

va talabalar oʻrtasida muhokamalar tashkil etish hamda ishlab chiqilgan 

takliflarni tegishliligi boʻyicha taqdim etib borish yuzasidan aniq 

mexanizmlar ishlab chiqildi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 

qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Oliy va oʻrta maxsus ta’lim 

vazirligi Hay’ati qarorlari, buyruq va modemnomalari, institut ichki 

buyruqlari va kengash qarorlari ijrosi «Jismoniy va yuridik shaxslarning 

murojaatlari bilan ishlash, nazorat va monitoring» sektori orqali nazorat 

qilingan. Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat boʻlimi boshligʻi 

va hamda filial akademik guruh murabbiylari tomonidan “Axborot va 

murabbiylik soati” mashgʻulotlari materiallari akademik guruh 



murabbiylariga har hafta taqdim etilib, talaba-yoshlarning siyosiy ongi 

yuksaltirib borilmoqda. 

11.        
(6) 

O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining ““Ijro.gov.uz” ijro 

intizomi idoralararo yagona elektron 

tizimi samarali faoliyat koʻrsatishini 

ta’minlashga qaratilgan qoʻshimcha 

chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-il 

31-maydagi PQ-5132-son qarorida 

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 

va oliy ta’lim muassasalariga 

yuklatilgan vazifalar ijrosini 

ta’minlash. 

B.Sh.Sirojov, 

S.S.Ravshanov, 

O.X.Mahmudov 

A.T.Norqobilov 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Ijro.gov.uz” ijro intizomi 

idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat koʻrsatishini 

ta’minlashga qaratilgan qoʻshimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-il 

31-maydagi PQ-5132-son qarori asosida boʻlimlarda topshiriqlar ijrosini 

elektron nazorat qilish imkoniyati boʻlgan “Ijro.gov.uz” elektron axborot 

tizimidan filialda foydalanilmoqda. IJRO.GOV.UZ ijro intizomi 

idoralararo yagona elektron tizimga direktor, direktor oʻrinbosarlari, 

ishlar boshqarmasi, devonxona mudiri, fakultet dekani va boʻlim 

boshliqlari ulangan. 

Filialda yangi tarkibiy boʻlinmalarning tasdiqlanganligi, hujjatlarni 

elektron shaklda aylanishini imkonini beradigan IJRO.GOV.UZ ijro 

intizomi idoralararo yagona elektron tizimi joriy etilganligini hisobga 

olinib, shuningdek, Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining 2020-yil                     

28-martdagi “Norma ijodkorligi va byurokratik toʻsiqlarni yanada 

qisqartirish toʻgʻrisida”gi 240-sonli buyrugʻi ijrosini ta’minlash 

maqsadida filialning 2020-yil 31-dekabrdagi 730-sonli buyrugʻi ilovasi 

bilan tasdiqlangan “Toshkent kimyo texnologiya institute Shahrisabz 

filialida ish yuritish va hujjatlar ijrosi nazoratini tashkil qilish boʻyicha 

Yoʻriqnoma”si ishlab chiqilgan. 

Mazkur yoʻriqnoma quyidagi hujjatlar talablariga muvofiq tuzilgan:  

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil                       

12-yanvardagi «Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari 

toʻgʻrisida»gi 12-sonli qarori; 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil                         

29-martdagi “Oʻzbekiston Respublikasi davlat hokimiyati va boshqaruv 

organlarida ish yuritish va ijro nazoratini tashkil etish boʻyicha normativ 

hujjatlarni tasdiqlash haqida”gi 140-sonli qarori; 

Vazirliklar, davlat qoʻmitalari, idoralar, xoʻjalik birlashmalari, 

ularning tarkibiy va hududiy boʻlinmalarida hujjatlar bilan ishlashnn 

tashkil etish hamda ijro intizomining ahvoli monitoringini olib borish 

Tartibi (Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri tomonidan 2009-yil 

28-avgustda 11-10-son bilan tasdiqlangan); 

OʻzDSt 1157-2008. USD SORD. Hujjatlarni rasmiylashtirishga 

boʻlgan talablar; 



“Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligi 

apparatida ish yuritish va hujjatlar ijrosi nazoratini tashkil qilish boʻyicha 

2015-yil 18-fevraldagi 58-sonli buyrugʻi bilan tasdiqlangan 

Yoʻriqnoma”; 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-dekabrdagi 

“Byurokratik toʻsiqlarni yanada qisqartirish hamda davlat organlari va 

tashkilotlari faoliyatiga zamonaviy boshqaruv tamoyillarini joriy qilish 

chora-tadbirlari toʻgʻrisida” PQ-4546-son qarori; 

Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining 2020-yil 28-martdagi 

“Norma ijodkorligi va byurokratik toʻsiqlarni yanada qisqartirish 

toʻgʻrisida”gi 240-sonli buyrugʻi. 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali(tkti_shf)ga 

Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining www.infox.edu.uz portalidan 

hamda IJRO.GOV.UZ idoralararo yagona elektron hujjat aylanish 

tizimidan kelib tushgan Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, farmoyishlari 

va bayonnomalari, topshiriqlari (yozma va ogʻzaki), Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidenti Kotibiyati, Prezident Adminstratsiyasi va 

Davlat maslahatchilarining topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi 

Vazirlar Mahkamasining qarorlari, yigʻilishi va uning Rayosati 

bayonnomalari, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vaziri, Bosh vazir 

oʻrinbosarlari, Vazirlar Mahkamasi tarkibiy boʻlinmalari rahbarlarining 

topshiriqlari, vazirlik hujjatlari asosida belgilangan tartibda filial 

devonxonasiga kelib tushadi va devonxona mudiri ushbu hujjatlarni 

qayd etish kitobiga kirim qiladi. 

Devonxona mudiri kelib tushgan hujjatni direktor qabuliga 

IJRO.GOV.UZ idoralararo yagona elektron hujjat aylanish tizimi orqali 

kiritadi. Diektor hujjatning ijro etilishiga aniq koʻrsatmalar 

rezolyutsiyalar belgilaydi. Nazorat kartochkalari elektron 

rasmiylashtirilgan zahoti ijrochilarga ushbu tizim orqali yetib boradi. 

Topshiriqlar nazorati va ular boʻyicha barcha yozishmalar, soʻralgan 

ma’lumotlarning joylardan qabul qilib olinishi, ular boʻyicha umumiy 

ma’lumotlar shakllantirilishi hujjatni tayyorlagan rektorat va boʻlimlar 

tomonidan amalga oshiriladi. 

Devonxona mudiri nazorat kartochkalarini Vazirlar Mahkamasining 

1999-yil 12-yanvar kungi 12-son “Ijro intizomini mustahkamlash 



toʻgʻrisida”gi qaroriga ilova qilingan ASOSIY QOIDALARning 2-bobi 

asosida amalga oshiradi va “IJRO.GOV.UZ idoralararo yagona elektron 

hujjat aylanish tizimiga quyidagi nazorat kartochkalarni 

rasmiylashtiradi: 

1b nazorat kartochkalari - Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, farmoyishlari 

va bayonnomalari, topshiriqlari (yozma va ogʻzaki), Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidenta Kotibiyati, Prezident Adminstratsiyasi va 

Davlat maslahatchilarining topshiriqlari. 

2b nazorat kartochkalari - Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasiniig qarorlari, yigʻilishi va uning Rayosati bayonnomalari, 

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vaziri, Bosh vazir oʻrinbosarlari, 

Vazirlar Mahkamasi tarkibiy boʻlinmalari rahbarlarining topshiriqlari. 

3b nazorat kartochkalari - filial Kengashida qabul qilingan qarorlar, 

buyruqlar, nazorat rejalarining bandlari, tadbirlar va boshqa xususiy 

qarorlar. 

4b nazorat kartochkalari - Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining 

qarorlari, buyruqlari va topshiriqlari. 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filialiga                            

2021-yilning 9 oyi davomida yuqori tashkilotlardan jami 1173 hujjatlar 

kirim qilingan. 

Shundan: 

Oʻzbekistan Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidenta farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va bayonnomalari, 

topshiriqlari (yozma va ogʻzaki), Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 

Kotibiyati va Davlat maslahatchilarining topshiriqlari boʻyicha 35 ta 

hujjat kelib tushgan. 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, 

yigʻilishi va uning Rayosati bayonnomalari, Oʻzbekiston Respublikasi 

Bosh vaziri, Bosh vazir oʻrinbosarlari, Vazirlar Mahkamasi tarkibiy 

boʻlinmalari rahbarlarining topshiriqlari boʻyicha 36 ta hujjat kelib 

tushgan. 

Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining qarorlari, buyruqlari va 

topshiriqlari boʻyicha 1102 ta hujjat kelib tushgan. 

Yuqori tashkilotlardan kirim qilingan barcha hujjatlarni belgilangan 

muddatlarda bajarilishi nazoratga olingan. 



Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Prezident farmonlari, qarorlari 

va farmoyishlari, Hukumat qarorlari va farmoyishlari, ijrosi boʻyicha har 

oyda 1-, 2-jadval hisobotlari hamda Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va 

oʻrta maxsus ta’lim vazirligi buyruqlari bajarilishi boʻyicha har chorakli 

hisobotlari elektron (pdf) shaklda OOʻ‘MTVning Ijro intizomini 

ta’minlash va murojaatlar bilan ishlash boshqarmasining 

nazorat@edu.uz elektron pochtasiga yuborilmoqda. 

Shuningdek, Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan filialga 

kirim qilingan Hay’at Kengashi qarorlari bandlarining ijrosi boʻyicha har 

chorakli hisobotlar elektron (pdf) shaklda Hay’at kotibiyatining 

hayat@edu.uz pochtasiga taqdim etilmoqda. 

“Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali 

faoliyat koʻrsatishini ta’minlashga qaratilgan qoʻshimcha chora-tadbirlar 

toʻgʻrisida”gi Prezident qarori (PQ-5132-son, 31.05.2021-y.) qabul 

qilindi. Qaror bilan ijro intizomini mustahkamlash boʻyicha filialda 

yagona va uzluksiz “texnologik zanjir”ni tashkil qilingan boʻlib, 

https://mf.ijro.uz ijro intizomi yagona elektron tizimi orqali yuqori 

tashkilotlardan kelgan topshiriqlar va ularning ijrosi doimiy bajarilib 

kelinmoqda. 

Himoyalanagan apparat qurilmasi (fleshka koʻrinishidagi) orqali 

https://app.ijro.uz tizimida OOʻMTV ga va yuqori tashkilotlarga 

yuboriladigan rasmiy xatlar QR-kodli imzo orqali yuborilmoqda. 

III. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil II yarim yilligi Ish rejasida belgilangan vazifalar boʻyicha 

12.        
(9) 

O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining farmonlari, qarorlari, 

farmoyishlari va topshiriqlarining 

vazirliklar va mahalliy hokimliklar 

tomonidan ijrosini ta’minlash 

holatining “Ijro.gov.uz” tizimidagi 

tahlillari natijalari toʻgʻrisida. 

5-iyul Sh.Sh.Shoyimov O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Ijro.gov.uz” ijro intizomi 

idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat koʻrsatishini 

ta’minlashga qaratilgan qoʻshimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 

31-maydagi PQ-5132-son qarori asosida “UNICON-SOFT” 

kompaniyasi bilan shartnoma asosida (№ 3554-2021/IJRO hamda                    

№ 12443-2021/IJRO) 15 ta boʻlim uchun login va parollar olindi hamda 

boʻlimlar kompyuteriga oʻrnatildi.  

Filialda “Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi 

orqali hujjatlar almashinuvi elektron tarzda olib borilmoqda. Hujjatlar 

ijrosi ta’minlanganligini bildiruvchi ma’lumotlar (chora-tadbirlar, 

nazorat rejalari, javob xatlari va boshqa) ushbu tizimga ijrochilar 

tomonidan biriktirib borilmoqda.  

file:///C:/Users/MONITORING/Desktop/nazorat@edu.uz
file:///C:/Users/MONITORING/Desktop/hayat@edu.uz
https://app.ijro.uz/


2021-yil davomida Vazirlikning “infox.edu.uz” tizimidan kelgan               

963 ta hujjat “mf.ijro.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron 

tizimiga filial devonxonasi tomonidan roʻyxatdan oʻtkazilgan, shundan, 

818 ta hujjat modemnoma, 138 ta hujjat Vazirlik buyruqlari, 7 ta 

hujjat Hay’at qarorini tashkil etadi. Turli tashkilotlardan kelgan 

elektron hamda qogʻoz koʻrinishidagi hujjatlar esa 45 tani tashkil etadi.  

Vazirlikning “infox.edu.uz” tizimidan kelgan “mf.ijro.uz” tizimiga 

kiritilgan 936 ta hujjatdan 928 tasining ijrosi belgilangan muddatlarda, 

35 ta hujjat ijrosi belgilangan muddatdan oʻtib ta’minlangan. Turli 

tashkilotlardan kelgan elektron hamda qogʻoz koʻrinishidagi barcha 

hujjatlarning ijrosi belgilangan muddatlarda ta’minlangan. 

Vazirlik tomonidan “mf.ijro.uz” ijro intizomi idoralararo yagona 

elektron tizimi orqali yuborilgan 73 ta hujjat filial devonxonasi profili 

orqali tizimdan roʻyxatdan oʻtkazilgan, shulardan 19 ta hujjat 

modemnoma, 54 ta hujjat Vazirlik buyruqlarini tashkil etadi. Ushbu 

hujjatlardan 56 tasining ijrosi belgilangan muddatlarda, 17 tasining 

ijrosi belgilangan muddatdan oʻtib ta’minlangan. 

13.        
(11) 

Ta’lim-tarbiya sifatini oshirish, 

talaba yoshlarda zamonaviy bilim va 

koʻnikmalarni shakllantirish, ta’lim 

tizimi hamda ilm-fan sohasi oʻrtasida 

yaqin hamkorlik va integratsiyani, 

ta’limning uzviyligi va uzluksizligini 

ta’minlash boʻyicha oliy ta’lim tizimi 

rahbarlarining shaxsiy mas’uliyati 

toʻgʻrisida.  

20-oktabr Sh.A.Mutalov, 

B.Sh.Sirojov, 

H.Sh.Tilavov, 

A.T.Norqobilov 

Ta’lim-tarbiya sifatini oshirish, talaba yoshlarda zamonaviy bilim va 

koʻnikmalarni shakllantirish, ta’lim tizimi hamda ilm-fan sohasi 

oʻrtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta’limning uzviyligi va 

uzluksizligini ta’minlash boʻyicha filial professor-oʻqituvchilari 

tomonidan quyidagi tizimli ishlar amalga oshirildi: 

1. Moodle – masofaviy ta’lim platformasidagi fanlar kesimida 

joylashtirilgan ma’lumotlar boyitildi va kontentlar mukammallashtirildi; 

2. Fanlar kesimida har bir mashgʻulot turi (ma’ruza, amaliyot, 

seminar, laboratoriya) boʻyicha video-darslar tayyorlandi va sifati 

oshirildi; 

3. Oʻquv dasturlarida koʻrsatilgan asosiy va qoʻshimcha 

adabiyotlarning elektron variantga oʻtkazildi hamda QR-kod 

koʻrinishida kodlashtirildi; 

4. Oʻquv-amaliyotlarni oʻtkazish boʻyicha ishlab-chiqarish 

korxonalari bilan hamkorlikni kuchaytirish ishlari amalga oshirildi. 

14.        
(12) 

“2021-yil uchun Oʻzbekiston 

Respublikasining davlat byudjeti 

toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston 

Respublikasining Qonuni (2020 yil 25 

5-noyabr A.Zayniddinov “2021-yil uchun Oʻzbekiston Respublikasining davlat byudjeti 

toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni (2020-yil                  

25-dekabr, OʻRQ-657-son) talablari bajarilishi, ushbu Qonunning ijrosi 

boʻyicha hamda mohiyati va ahamiyati toʻgʻrisida mas’ul rahbarlar, 



dekabr, OʻRQ-657-son) talablari 

bajarilishi boʻyicha vazirliklar va 

idoralar rahbarlarining shaxsiy 

mas’uliyati toʻgʻrisida. 

boʻlim boshliqlari va ijrochi xodimlar o‘rtasida tushuntirish ishlari olib 

borildi. 

2021-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi konsolidatsiyalashgan 

byudjetining jamlanma parametrlari hamda 2022-2023 yillarga byudjet 

mo‘ljallari 1-ilovaga muvofiq, ularni tayyorlashda asos bo‘lgan 2021-yil 

uchun O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning asosiy 

makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va 2022-2023-yillarga maqsadli 

mo‘ljallar 2-ilovaga muvofiq ma’lumot uchun qabul qilindi. 

Shuningdek, filial byudjet va byudjetdan tashqari mablagʻlar kesimida 

mablag‘lar taqsimoti; 

davriy moliyaviy hisobotlar; 

kapital qo‘yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning 

ijrosi; 

o‘tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari 

to‘g‘risidagi ma’lumotlar har chorak yakunlari bo‘yicha chorakdan 

keyingi oyning 25 sanasidan kechiktirmay filial rasmiy veb-sayti 

(stict.uz) ning ochiq ma’lumotlar bazasiga joylashtirib kelinmoqda. 

“2021-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti 

to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini buzganlikda aybdor 

shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo‘lishligi haqida mutasaddi 

xodimlar ogohlantirilgan. 

15.       
(13) 

Normativ-huquqiy hujjatlar 

loyihalarini jamoatchilik 

muhokamasidan oʻtkazishning joriy 

etilgan yangi tizimi boʻyicha 

vazirliklar va idoralar tomonidan 

ishlarning tashkil etilishi holatini 

oʻrganish natijalari toʻgʻrisida. 

5-dekabr B.Sh.Sirojov, 

Sh.I.Zohidov 

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini jamoatchilik muhokamasidan 

oʻtkazishning joriy etilgan yangi tizimi boʻyicha filialning barcha 

professor-oʻqituvchilari va xodimlariga mas’ul xodimlar tomonidan 

tushuntirish ishlari olib borildi.  

Har bir e’lon qilinadigan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari 

jamoatchilik muhokamasiga taqdim etib borilishi filial jamoasiga 

yetkazilib kelindi. 

16.         
(16) 

O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining “Oʻzbekistonning 

yangi taraqqiyot davrida ta’lim-

tarbiya va ilm-fan sohalarini 

rivojlantirish chora-tadbirlari 

toʻgʻrisida” 2020-yil 6-noyabrdagi 

PF-6108-son Farmonida belgilangan 

II yarim 

yillik 

B.Sh.Sirojov, 

S.S.Ravshanov, 

O.H.Mahmudov, 

H.Sh.Tilavov 

2020-yilning 22-noyabr kuni Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vaziri 

oʻrinbosari B.А.Musaev rahbarligida video aloqa tizimi orqali 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekistonning yangi 

taraqqiyot davrida taʼlim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish 

chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-sonli 

Farmoni hamda “Taʼlim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid 

qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” 2020-yil 6-noyabrdagi                   

PQ-4884-sonli qarori ijrosini belgilangan muddatlarda va sifatli 



ustuvor vazifalarning oʻz vaqtida va 

sifatli amalga oshirilishini ta’minlash. 

taʼminlash yuzasidan oʻtkazilgan yigʻilishdan kelib chiqib, umumtaʼlim 

maktablarida taʼlim sifati va oʻqituvchilarining kasbiy mahoratini 

oshirish va metodik qoʻllab-quvvatlash uchun Qashqadaryo viloyati, 

Chiroqchi tumanidan 100, 156, Qamashi tumanidan 36, 69, Koson 

tumanidan 21, 98 va Dehqonobod tumanidan 57-sonli maktablar 

biriktirilgan. Ushbu umumtaʼlim maktablari bilan bir qancha ishlar 

amalga oshirildi. Maktablarda “Moʻjizaviy kimyo” mavzusida filial 

oʻqituvchilari va talabalari tomonidan kimyo fanidan koʻrgazmali 

laboratoriya ishlari namoyishlari oʻtkazildi. 

Filial rahbariyati va professor-oʻqituvchilari tomonidan umumta’lim 

maktab bitiruvchilari uchun TKTI Shahrisabz filialida mavjud 

yoʻnalishlar bo‘yicha targʻibot ishlari amalga oshirildi va 1000 dan ortiq 

bukletlar tarqatildi.  

Natijada 2021-2022 oʻquv yilida Chiroqchi tumanidagi                        

100-sonli maktabdan 5 nafar, 156-sonli maktabdan 2 nafar, Qamashi 

tumanidagi 36-sonli maktabdan 11 nafar, 69-sonli maktabdan 3 nafar, 

Koson tumanidan 21-sonli maktabdan 3 nafar, 98-sonli maktabdan                    

2 nafar va Dehqonobod tumanidagi 57-sonli maktabdan 3 nafar, jami              

29 nafar oʻquvchilar OTM talabalik safiga qabul qilindi. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekistonning yangi 

taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish 

chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son 

Farmoni 10-bandiga muvofiq 2022/2023 o‘quv yilidan boshlab filialga 

hujjat topshirgan umumiy o‘rta, o‘rta maxsus ta’lim muassasalari va 

kasb-hunar maktablari bitiruvchilarining shahodatnomasi (diplom 

ilovasi)ga majburiy 11 yillik ta’limning so‘nggi 6 yillik baholari o‘rtacha 

ko‘rsatkichi asosida kirish imtihonlarida inobatga olinadi. 

2021-yil davomida filialda faoliyat yuritayotgan yosh professor-

oʻqituvchilar oʻzlarining tashabbuslari bilan magistraturada ta’lim olgan 

institutlarining professor ilmiy darajasiga ega boʻlgan oʻqituvchilari 

bilan ilmiy ish mavzularini tanlab olgan holda mustaqil tadqiqotchilik 

faoliyati bilan shugʻullanishni boshlashmoqda. 

17.           
(19) 

Nufuzli xorijiy universitetlar, 

ilmiy va innovatsion markazlar bilan 

aloqalarni kuchaytirish, ular bilan 

kadrlar tayyorlash boʻyicha 

2021/2022 

oʻquv 

yilidan 

boshlab 

S.S.Ravshanov, 

S.Joʻrayeva 

Joriy yilning 23-sentabr sanasida filial ingliz tili oʻqituvchilari, 

professor-oʻqituvchilari, guruh murabbiylariga Britaniya Kengashining 

“Creative Spark in Uzbekistan 2018-2021” dasturi haqida, ushbu 



hamkorlikni yanada kengaytirish 

choralari koʻrilsin. 

Chora-tadbirlar dasturi: 

Evropa Ittifoqiga a’zo davlatlar 

nufuzli oliy ta’lim muassasalari bilan 

toʻgʻridan-toʻgʻri aloqalar oʻrnatish, 

shuningdek, Evropa Ittifoqining 

ta’lim dasturlari doirasida 

hamkorlikni kengaytirish; 

Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, 

Rossiya Federatsiyasi, Belarus va 

Hindiston davlatlarining yetakchi oliy 

ta’lim muasssasalari bilan “mahorat 

darslari”, ma’ruza oʻqish, qoʻshma 

nashrlar tayyorlash maqsadida ta’lim 

va ilm-fan almashinuvlarini amalga 

oshirish hamda nufuzli xorijiy oliy 

ta’lim muassasalari bilan 

hamkorlikda qoʻshma ta’lim 

dasturlari doirasida kadrlar 

tayyorlashni kengaytirishni nazarda 

tutish. 

dasturning oliy ta’lim sohasi rivoji uchun hissa qoʻshadigan keng 

imkoniyatlari haqida ma’lumot berildi. 

Joriy yilning 16-noyabr sanasida filial professor-oʻqituvchilari, 

assisstent-oʻqituvchilari, yosh tadqiqotchilariga Amerikaning CRDF, 

Germaniyaning DAAD va American Councils for Internatinal education 

akademik almashinuv, grant va donorlik dasturlari haqida taqdimot 

oʻtkazildi. 

Joriy yilning noyabr oyida Litva Kaunass texnika universitetiga, 

Bolgariyaning Plodviv universitetiga bir nechta takliflar kiritilgan 

hamkorlik taklifi xati yoʻllandi. 

Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining 

2021-yil 14-iyulidagi 4/10-2/13-26-sonli xatiga muvofiq Norvegiyaning 

Oslo universitetining Matematika va Tabiiy fanlar fakulteti Texnologik 

tizimlar va Kimyo yoʻnalishlarida, filialimizning Texnologik jarayonlar 

va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish va Kimyoviy 

texnologiya yoʻnalishlari boʻyicha ikki tomonlama hamkorlik ishlarini 

olib borish maqsadida universitetga hamkorlik taklifi xati yoʻllandi. 

Joriy yilning dekabr oyida Amerikaning Vayoming universitetiga, 

Moldova texnika universitetiga, Ukraina Sumi milliy agrar 

universitetlari ma’muriyatiga bir nechta takliflar kiritilgan hamkorlik 

xati yoʻllandi. 

Joriy yilning 2-dekabr sanasida filial talabalariga Amerika, 

Germaniya, Shvetsariya, Vengirya, Fransiya davlatlarida amaliyot 

oʻtash imkoniyatini beradigan talabalar uchun maxsus grant va 

stipendiya tanlovlari haqida ma’lumot berildi va bir nechta talabalar 

hujjat tayyorlash jaryonlarini boshlashdi. 

18.           
(20) 

Oliy ta’lim va ish beruvchilar 

oʻrtasida integratsiyani yoʻlga 

qoʻyish boʻyicha banklar, vazirliklar, 

idoralar va korporatsiyalarni oliy 

ta’lim muassasalariga biriktirish 

yuzasidan takliflar tayyorlash. 

iyul B.Sh.Sirojov Yurtimizda joylashgan sanoat korxonalari uchun malakali kadrlarni 

tayyorlash, ishlab chiqarish korxonalarida talabalarning amaliyotlarini 

tashkil etish, professor-oʻqituvchilarning stajirovkalari hamda ilmiy 

ishlanmalarni tijoratlashtirishni yoʻlga qoʻyish maqsadida “Don Xalq 

rizqi” AJ, “Shahrisabz vino-aroq” AJ, “Shoʻrtangaz kimyo majmuasi” 

MCHJ, “Dehqonobod kaliyli oʻgʻitlar zavodi” UK, “Muborak gazni 

qayta ishlash zavodi” MCHJ kabi hamkorlik shartnomalari tuzilib, 

korxonalar va filial rahbariyati oʻrtasida muzokaralar olib borildi. 



Filial talabalarida amaliy koʻnikmalarni hosil qilish maqsadida 

hududdagi ishlab chiqarish korxonalari vakillari ishtirokida talabalar 

uchun davra suhbatlari tashkillashtirib berildi. 

19.        
(22) 

Ta’lim muassasasining 2020/2021 

oʻquv yili natijalarini tahlil qilish, 

ularning reytingini aniqlash va 

ommaviy axborot vositalarida e’lon 

qilish. 

avgust B.Sh.Sirojov, 

S.S.Ravshanov, 

G.Turdialiyeva 

Respublikaning barcha oliy ta’lim muassasalarining reytingi 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim 

sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan e’lon qilindi. Unga 

koʻra, Milliy reyting doirasida bitiruvchilari mavjud 62 ta (27 ta filiallari 

bilan jami 89 ta) oliy ta’lim muassasalarining faoliyati samaradorligiga 

4 ta yo‘nalishda 20 ta indikatorlar asosida baho berildi: 

- ilmiy-tadqiqot faoliyati va ta’lim-fan-ishlab chiqarish integratsiyasi; 

- o‘quv-metodik ishlar faoliyati va o‘qitish sifati; 

- talabalar bilimi va bitiruvchilar sifati; 

- sportni rivojlantirish. 

Milliy reyting natijalari oliy ta’lim muassasalari sohaviy 

mansubligidan kelib chiqqan holda quyidagilar bo‘yicha 

tayyorlandi: 

1. Ijtimoiy-gumanitar soha OTM – 29 ta; 

2. Texnika va qishloq xo‘jaligi sohasi OTMlari – 19 ta; 

3. Meditsina sohasi OTMlari – 9 ta; 

4. Madaniyat, san’at va sport sohasi OTMlari – 5 ta. 

E’lon qilingan umumiy reyting natijalariga koʻra: 

1-o‘rin – Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini 

mexanizatsiyalash muhandislari instituti;  

2-o‘rin – O‘zbekiston milliy universiteti; 

3-o‘rin – Toshkent tibbiyot akademiyasi egalladi. 

Oliy ta’lim muassasalari filiallarining reytingiga asosan 29 ta filial 

orasidan Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali                     

19-oʻrinni band etdi. Ushbu koʻrsatkichki koʻtarish borasida 2022-yilda 

filialda bir qancha tizimli ishlar amalga oshirilishi belgilab olindi. 

20.            
(27) 

Oliy ta’lim muassasasi kutubxona 

fondidagi adabiyotlarni toʻliq 

elektron shaklga oʻtkazish jarayonini 

tahlil qilish hamda tahlil natijasiga 

koʻra mutaxassislik oʻquv 

darsliklarini 2 baravarga koʻpaytirish 

choralarini koʻrish. 

dekabr B.Sh.Sirojov, 

Z.Pardayev 

TKTI Shahrisabz filialida 2020-2021 oʻquv yili 350 ta asosiy fan 

darsliklari elektron shaklga oʻtkazilgan. Bundan tashqari filialida oʻquv 

jarayoniga asosiy fanlarga tegishli 550 nomda elektron shakldagi 

kitoblar, 200 nomdagi oʻquv qoʻllanmalar, 100 nomdagi oʻzbek va lotin 

alifbosidagi badiiy adabiyotlar borligi, 40 nomdagi rus tilida 20 nomda 

xojiy tillardagi elektron shaklga oʻtkazilganligi tahlil qilindi. Umumiy 

hisobda 2100 dona elektron shakldagi kitoblar borligi tahlil qilib 



chiqildi. Boshqa OTM lar bilan ham hamkorlik aloqalari yoʻlga 

qoʻyilgan boʻlib elektron shakldagi kitoblar olib kelingan. Shu jumladan 

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institutidan 1500 nomda, Toshkent 

kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filialidan 1700 nomdagi elektron  

shakldagi kitoblar mavjudligi tahlil natijasida aniqlandi. Elektron 

shakldagi adabiyotlarni 2 baravarga koʻpaytirish choralari ustida ish olib 

borilmoqda. Bu borada AVTOLIB.uz dasturini sotib olish 

moʻljallangan. 

21.           
(30) 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidentining “2021/2022 oʻquv 

yilida oliy ta’lim muassasalariga 

oʻqishga qabul qilishning davlat 

buyurtmasi parametrlari toʻgʻrisida” 

2021-yil 22-iyundagi PQ-5157-son 

qarorining bajarilishini oʻrganish. 

sentabr O.H.Mahmudov Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “2021/2022 oʻquv yilida 

Oʻzbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalariga oʻqishga qabul 

qilishning davlat buyurtmasi parametrlari toʻgʻrisida” 2021-yil                          

22-iyundagi PQ-5157-son qarori hamda Oliy va oʻrta maxsus ta’lim 

vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 277-sonli buyrugʻi ijrosini ta’minlash 

maqsadida filial direktorining 2021-yil 5-iyuldagi 168-sonli buyrugʻi 

ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Qabul komissiyasi mas’ul kotibi 

O.Mahmudov tomonidan 2021/2022 oʻquv yili qabulini yuqori saviyada 

oʻtkazish boʻyicha 2021-yil 20-iyunda filialning chora-tadbirlar rejasi 

ishlab chiqilib, tasdiqlandi.  

Filial direktori raisligi ostida qabul komissiyasi tarkibi quyidagi 

tajribali, halol, pok, mas’uliyatli professor-oʻqituvchi va xodimlardan 

shakllantirildi. 

Abituriyentlar va ularning ota-onalarini qiziqtirgan savollarga tezkor 

javob berilishini ta’minlash uchun filial call center faoliyati tashkil etildi 

hamda call centerda bir vaqtning oʻzida kamida beshtagacha 

qoʻngʻiroqlarga javob berish imkoniyati yaratildi: 

Call center Telefon raqamlari: 

1. 75 522-98-11 

2. 75 230-55-67 

3. 75 230-13-48 

4. 75 230-64-11 

5. 75 230-50-80 

TKTI Shahrisabz filialida 2021/2022 oʻquv yilida kunduzgi ta’lim 

shakli boʻyicha jami 500 ta (shulardan, 150 ta grant, 350 ta toʻlov-

kontarkt asosida), sirtqi ta’lim shakli boʻyicha jami 275 ta (barchasi 

toʻlov-kontarkt asosida) qabul kvotalari ajratildi.  



22.           
(31) 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidentining “Ta’lim-tarbiya 

tizimini yanada takomillashtirishga 

oid qoʻshimcha chora-tadbirlar 

toʻgʻrisida” 2020-yil 4-noyabrdagi 

PQ-4884-son qarorining bajarilishini 

maqsadli oʻrganish. 

noyabr B.Sh.Sirojov Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim-tarbiya tizimini 

yanada takomillashtirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” 

2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarori asosida oliy ta’lim 

muassasalariga yuklatilgan vazifalardan kelib chiqib 2021-yil davomida 

filialda ta’lim olayotgan talabalar uchun hamda ARM fondini boyitish 

maqsadida TKTI dan zarur oʻquv adabiyotlari, darslik va oʻquv 

qoʻllanmalar olib kelindi.  

Filial axborot-resurs markazi bazasida mavjud darslik, o‘quv-uslubiy 

va boshqa qo‘llanmalar raqamli formatga o‘tkazilib, ularning elektron 

platformasi shakllantirildi, shuningdek, ARM da mavjud barcha darslik, 

oʻquv qoʻllanmalar, badiiy adabiyotlar elektron (.pdf) formatga 

oʻtkazilib, filial rasmiy veb-saytiga, telegram ijtimoiy tarmogʻiga hamda 

Moodle platformasiga joylashtirildi. 

har bir fan kesimida ma’ruza, amaliy (seminar) va laboratoriya 

mashg‘ulotlari, mustaqil ishlar bo‘yicha elektron modullar ishlab 

chiqildi va amaliyotga joriy etish filial elektron ta’lim platformasi orqali 

amalga oshirib kelinmoqda. Har bir fan kesimida ma’ruza, amaliy 

(seminar) va laboratoriya mashg‘ulotlari, mustaqil ishlar bo‘yicha  

elektron modullar ishlab chiqilgan va talabalar foydalanishlari uchun 

taqdim etilgan.  

Filial porfessor-oʻqituvchilar tomonidan oʻzlariga tegishli fanlar 

kesimida har bir mavzu boʻyicha videodarslar tayyorlandi hamda 

filialning youtube (https://www.youtube.com/c/academiauz) ijtimoiy 

tarmogʻi kanaliga, Moodle platformasiga joylab borildi, shuningdek, 

kimyo, fizika fanlaridan amaliyot va laboratoriya mashgʻulotlarini 

bajarish maqsadida talabalar uchun onlayn laboratoriya ishlari yaratildi. 

filialga xorijiy talabalarni jalb etish maqsadida filial rasmiy veb-

saytida turli e’lonlar, ma’lumotlar berib borilmoqda, hozirgi kunda 

5320300 - Texnologik mashinalar va jixozlar (tarmoqlar boʻyicha) 

yoʻnalishi boʻyicha xorijiy talabalar uchun qabul kvotalari asosida qabul 

qilinishi belgilab olindi.  

23.           
(43) 

Vazirlar Mahkamasining yaqin 

muddatga va uzoq istiqbolga 

moʻljallangan harakatlar dasturi. 

(Vazirlar Mahkamasi Rayosatining 

II yarim 

yillik 

S.S.Ravshanov Filialda faoliyat olib borayotgan ilmiy-pedagog kadrlar va iqtidorli 

yoshlarning ilmiy-pedagogik va intellektual salohiyatini rivojlantirish, 

ilgʻor xalqaro tajribalarni egallashlari uchun 8 nafar professor-

oʻqituvchilar oʻzlarining 12 ta ilmiy maqolalari bilan xalqaro 

anjumanlarda ishtiroki taʼminlandi. 

https://www.youtube.com/c/academiauz


2020-yil 5-fevraldagi 11-sonli majlisi 

bayoni) 

70-band. Respublika olimlari 

tomonidan olib borilayotgan ilmiy 

tadqiqotlar natijalarini dunyo 

miqyosida namoyonda etish, 

Oʻzbekiston olimlarini dunyo ilmiy 

hamjamiyati tomonidan tan olinishini 

ta’minlash maqsadida Scopus, 

Sciense Direct, Web of Sciense kabi 

xalqaro jurnallarda chop etiladigan 

ilmiy maqolalar sonini 5 yillik 

istiqbolda 10 tadan kamida 40 tagacha 

yetkazish. 

2021-yilda filial professor-oʻqituvchilari va tadqiqotchilari tomonidan 

tarmoq reja-jadvaliga asosan xorijiy jurnallarda 152 ta maqola chop 

ettirilgan, shulardan, 18 tasi Respublika ilmiy jurnallarida, 65 tasi 

Xalqaro ilmiy jurnallarida, 69 tasi Respublika konferensiyalarida chop 

ettirilgan. Bu koʻrsatkich 2020-yilga nisbatan 140 foizga koʻp. 

Jumladan, 37 tasi Scopus va Web of Sciense bazasidagi jurnallarda chop 

etilgan.  

2022-yilda xalqaro xorijiy jurnallarda 102 ta, shu jumladan Scopus va 

Web of Sciense bazasidagi jurnallarda 40 ta maqola chop etish 

rejalashtirilgan. 

24.            
(55) 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 

2020-yil 12-13 noyabr kunlari 

Qashqadaryo viloyatiga tashrifi 

davomida “Qashqadaryo viloyatini 

ijtiboiy-iqtisodiy rivojlantirishda 

mavjud muammolar va ularni hal 

etish yuzasidan amalga oshirilishi 

zarur boʻlgan chora-tadbirlar 

toʻgʻrisida” oʻtkazilgan yigʻilishning 

90-sonli majlis bayoni. 

24.11.2020y, № 02-3310 (100.              

1-band) 

(Filialda Oliy taʼlim vazirligining 

Oliy taʼlim muassasalarini 

rivojlantirish jamgʼarmasi 

mablagʼlari hisobidan filialda oziq-

ovqat mahsulotlarini qayta ishlashga 

ixtisoslashgan “PT-Processing 

Technology” oʼquv-ilmiy ishlab 

chiqarish laboratoriyasi 

texnologiyalar liniyasi bilan jihozlash 

II yarim 

yillik 

A.Z.Zayniddinov Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligining 2021-yil 30-iyuldagi “Oliy 

ta’lim muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasidan mablagʻ ajratish 

toʻgʻrisida”gi 330-sonli buyrugʻiga asosan filialga oziq-ovqat 

mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan “PT-Processing 

Technology” oʻquv-ilmiy ishlab-chiqarish laboratoriyasi texnologiyalari 

liniyasini jihozlash ishlari uchun ajratilgan mablagʻlarni tegishli tartibda 

mazkur laboratoriya uchun asosiy vositalar va moddiy qiymatliklarni 

xarid qilish hamda ta’mirlash ishlari va xizmat koʻrsatish bilan bogʻliq 

xarajatlarni amalga oshirish maqsadida Toshkent kimyo-texnologiya 

instituti Shahrisabz filiali direktorining 2021-yil 6-avgustdagi 190-sonli 

ichki buyrugʻi rahbarlik va ijro uchun qabul qilindi. 

Ushbu buyruq ijrosi yuzasidan filialning “Ustaxona” binosida 

filialning byudjetdan tashqari mablagʻlari hisobidan 451 mln. soʻmlik 

kapital ta’mirlash va xonalar inter’er dizayni ishlari amalga oshirildi.   

Texnologiyalar liniyasi bilan jihozlash uchun Oliy ta’lim 

muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan 14 xil 

turdagi jami qiymati 987 160 000 soʻmlik zarur jihozlar uchun 

shartnoma Oʻzbekiston Respublikasi Tovar xom-ashyo birjasi orqali 

tuzildi hamda 100% oldindan toʻlov amalga oshirildi. 
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