O‘zbekiston va butun dunyo
bo‘ylab ishga joylashish
Maktab bitiruvchilarining ishga joylashish imkoniyatlari
bo‘yicha qo‘llanma
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SO‘Z BOSHI

QO‘LLANMADAN FOYDALANISH BO‘YICHA KO‘RSATMALAR

So‘z boshi

Qo‘llanmadan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi “Innovatsiya,
texnologiya va strategiya markazi" DUK hamda YUNESKO o‘rtasida 2021
yil 30 aprelda imzolangan 235UZB1000-“Yoshlar Farg‘ona vodiysida
ijtimoiy-totuvlikda” loyihasi doirasida "O‘zbekistonda hamda global
miqyosda ish topish" nomli qo‘llanma shakllantirish bo‘yicha bitim
imzolangan. Mazkur loyiha doirasida Xalq ta’limi vazirligi tizimidagi maktab
o‘quvchilari ishga joylashish imkoniyatlari, kasbiy layoqatlilik testlari hamda
dolzarb kasblar to‘g‘risida batafsil ma’lumot va ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar.

Qo‘lingizdagi mazkur “Maktab bitiruvchilarining ishga joylashish
imkoniyatlari bo‘yicha qo‘llanma” maktab bitiruvchisi yoshiga yetgan
o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, undagi interaktiv ko‘rsatmalar,
foydali tavsiyalar va maslahatlar, kasblar haqida ma‘lumotlar siz uchun
tushunarli va sodda tilda, graﬁk rasmlar tushuntirish uchun taqdim
qilinmoqda.

Mazkur qo‘llanma umumta'lim maktablarining 7-8-9-10-11 sinf
o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, undan har bir o‘quvchi o‘z yoshiga,
bilim darajasiga, qobiliyatiga, kasbiy moyilligi va imkoniyatlariga mos
ravishda kasbga bo‘lgan qiziqishini aniqlashga yordam beradi.
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Mazkur qo‘llanma interaktiv raqamlashtirilgan veb-platforma bilan
birlashtirilgan bo‘lib, undan samarali foydalanish uchun internetga ulangan
holda smartfoningiz yordamida sahifalardagi maxsus “QR - Code”larni
skaner qilish ilovasi orqali yanada batafsil maʼlumotlarga ega
prof.maktab.uz veb-platformasiga o‘tib tanishib chiqishingiz mumkin.
Shuningdek, mazkur qo‘llanmaning elektron PDF format versiyasini
prof.maktab.uz platformasidan yuklab olishingiz mumkin.
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1. KARYERANGIZNI BOSHLASH UCHUN TAVSIYALAR

1.1. Qaysi yo‘lni
tanlaysiz?
Kelajakda qanday kasb
egallash haqida o‘ylash
dolzarb mavzu bo‘lib,
ammo faqat o‘ylash bilan
maqsadga erishib bo‘lmaydi.
Maktabda qaysi fanlarga
e'tibor qaratish, kasb-hunar
kollejimi yoki akademik litsey,
balki o‘z qiziqishlaringiz va
iste'dodlaringiz bo‘yicha
yo‘nalish tanlashingiz kerak.
Kasb tanlashda yagona
qaror sifatida emas, balki
jarayon sifatida yondoshgan
ma'qul. Buni sayohat deb
tasavvur qiling, bu sayohat
davomida esa siz turli xil
ta'sir qiluvchi omillarga
duch kelasiz.

5-8
betlar

1. Karyerangizni boshlash
uchun tavsiyalar

9-11
betlar

2. Kasbga moyillikni aniqlashda
shaxs va motivatsiya testlari

12-19
betlar

20-21
betlar

3. Akademik sohaga bo ‘lgan
moyillik

4. Tadbirkorlik
faoliyatini yuritish

36-38
betlar
22-28
betlar

5. Qisqa muddatli taʼlim va
kasb-hunar oʻrganish kurslari

26-35
betlar

6. Ishga joylashish va ish
faoliyatidagi tavsiyalar

7. Mehnat munosabatlari
va qonunchilik
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1. KARYERANGIZNI BOSHLASH UCHUN TAVSIYALAR

1.2. O‘zingizni
anglang
Barchamiz o‘z qiziqishlarimiz,
ko‘nikmalarimiz va
qadriyatlarimizga ega bo‘lgan
shaxslar hisoblanamiz. Yaxshi
kasb egasi bo‘lish uchun
nafaqat sizni qiziqtiradigan
ish, balki ko‘nikmalaringiz,
shaxsiy fazilatlaringiz,
motivatsiya va xarakteringiz
haqida o‘ylashingiz lozim.
Ushbu ﬁkrlar kelgusidagi
ta’lim va ish tajribangizni
rejalashtirishga, rezyumeingizni
boyitishga hamda
karyerangizga oid qarorlarni
qabul qilishga yordam
beradi.

Qaysi fanlarni
yoqtirasiz

Sizga nima motivatsiya beradi?
Hayotingizdagi eng muhim narsa nima? Siz shon-shuhrat, oliy maqom

Maktabda qaysi fanlar sizga

va yuqori daromad olishni xohlaysizmi yoki jamiyat a’zolariga yordam

yoqadi? Qaysi birini yaxshiroq

berish sizga ko‘proq maroq bag‘ishlaydimi? Hayotingizda to‘siqlar va

bilasiz? Sizga eng yoqadigan

qiyinchiliklarni yengib o‘tish muhim-mi yoki barqarorlik afzalroq-mi?

fanlar bo‘yicha o‘zlashtirishni
qanday yaxshilash mumkin?

Qanday ko‘nikmalarga egasiz?
Maktabda va undan tashqaridagi faoliyatingizda qanday ko‘nikmalarni

Yana qanday
qiziqishlaringiz bor?
Siz sport bilan shug‘ullanasizmi?
Sport kabi musobaqalarda

rivojlantirish mumkinligi haqida o‘ylab ko‘ring. Balki siz kreativ,
kommunikativ yoki IT sohasida ilg‘or ko‘nikmalarga ega bo‘lishingiz; balki
muammolarni yechishda usta bo‘lishingiz yoki mohir qo‘llaringiz bilan
ajoyib narsalar yarata olishingiz mumkindir.

qatnashish va unda
muvaffaqiyat qozonish,
boshqalar bilan yaxshi ishlash

Qanday sharoitga egasiz?

qobiliyatingizni namoyish

Siz ma'lum bir joyda, masalan, oilangiz va do‘stlaringiz yaqinida

etadi. Ko‘p odamlar sevimli

ishlashni xohlaysizmi? Balki sog‘lig‘ingizga ta'sir qilishi mumkin bo‘lgan

mashg‘ulotlariga ega bo‘lib,

omillar bordir? Siz tanlagan sohada o‘qish va malaka oshirish xarajatlari

ularning ayrimlari sevimli

qancha? Balki siz ularni o‘tishga sharoitingiz to‘g‘ri kelmas?

kasbga aylanib ulgurgan.
O‘zingizning sevimli hobbi
va qiziqishlaringizni ish
jarayonida qanday qilib
qo‘llash mumkinligi haqida
o‘ylab ko‘ring.

Qanday kasbiy va shaxsiy sifatlarga egasiz?
Biror kasbni egallash uchun yangi ko‘nikmalarni o ‘rganishingiz
mumkin bo’lsa-da, shaxsiy sifatlaringizni o‘zgartirish ancha qiyin. Siz
haqingizdagi ﬁkrlarni bilib oling. Shaxsiy sifatlarni aniqlovchi psixologik
testlarni ishlab koʻring. Sifatlaringizga mos keladigan kasbni tanlash
karyerangizni qurishda va samarali xodim bo‘lish ehtimolini oshiradi.
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1. KARYERANGIZNI BOSHLASH UCHUN TAVSIYALAR

1.3. Harakatni boshlang

Ta’lim va rivojlanish

Qanday shaxs ekanligingiz, nimalarni yaxshi bilishingiz va qaysi turdagi ish
bilan shug‘ullana olishingizni anglab olganingizdan so‘ng siz ta'lim olish,
rivojlanish va kasblar dunyosini o‘rganishga kirishishingiz mumkin. Ushbu
platformadagi kasb proﬁllari bilan tanishib chiqing; ular sizga mavjud va
dolzarb kasb turlari haqida ma’lumotlar berib, dunyoqarashingizni kengaytirishga
va yangi imkoniyatlar haqida bilimga ega bo‘lishga yordam beradi.

Aniq bir kasb egasi bo‘lish uchun
qanday bilimlar va ko‘nikmalarni
o‘rganish kerakligi haqida iloji
boricha ko'proq izlaning.

KASB

Harakatni boshlang

proﬁlingizni yarating va faol

kasbni tanlaganingizdan so'ng,
uchun bir nechta qadamlarni

Hayotingizda nimaga erishmoqchi
ekanligingiz va erishmoqchi
bo‘lgan maqsadga yetishish
uchun qisqa muddat ichida
nimalar qilishingiz kerakligini
aniqlang.

foydalaning.

Maslahat so‘rang

Volontyor bo‘ling va
tajriba orttiring

Sizni qiziqtirgan kasb yoki

Vaqtingizni biron kompaniya,

soha haqida ma’lumotlar

notijorat tashkiloti yoki boshqa

Ish beruvchilarni
o‘rganing va aloqa o‘rnating

izlang. Mavjud imkoniyatlar

ﬁrmaga taklif qiling. Siz tanlagan

to'g'risida do'stlaringiz, oila

soha bo‘yicha amaliyot o‘ting

Tanlangan soha bo‘yicha eng

a’zolaringiz, o'qituvchilaringiz

yoki shogirdlikka tushishga

bilan suhbatlashing yoki

harakat qiling. Bu sizga qimmat

mazkur kasblar qo‘llanmasi

tajribaga ega bo‘lishga va qimmatli

bilan tanishib chiqing.

tanish aloqalari o‘rnatasiz.

bosib o‘tishingiz mumkin.

Maqsadlar qo‘ying

LinkedIn, Facebook va sohaga
oid tarmoqlar saytlarida o‘z

O'zingiz erishmoqchi bo‘lgan
ish beruvchilar nazariga tushish

Onlayn brendingizni
yarating

yirik ish beruvchilar to‘g‘risidagi
ma’lumotlarni bilib oling. Karyeralar
ko‘rgazmasi yoki ochiq eshiklar
kuni oʻtkazilishi haqidagi
e’lonlardan xabardor bo‘ling.
Kompaniyalar bilan bog‘lanish
uchun internet va ijtimoiy
tarmoqlardan foydalaning.
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1. KARYERANGIZNI BOSHLASH UCHUN TAVSIYALAR

1.4. Ishga
joylashish jarayoni
Ish beruvchilarga o‘z
mahoratingiz, iste'dodingiz
va tajribangizni yozma
ravishda (CV / rezyume) yoki
shaxsan namoyish etish
har qanday ishga joylashish
muvaffaqiyatining muhim
qismidir. Ish izlashdagi
chuqur tadqiqot va yaxshi
ko‘rilgan tayyorgarlik –
e’lon qilingan bo‘sh
ish o‘rinlariga topshirishda
va suhbatdan muvaffaqiyatli
o‘tishning kalitidir.

Mahoratingiz va yutuqlaringizni
tasvirlash uchun ishlatadigan
so‘zlarni yaxshilab o‘ylab tanlang.
Lavozim tavsiﬁda yoki rasmiy ish
tilida foydalaniladigan so‘zlarni
yoritishga harakat qiling. (Misol:
mas’uliyatli xodim, jamoa bilan
ishlash qobiliyatiga ega)

Ish beruvchi haqida bir qancha
onlayn tadqiqotlar o‘tkazish uchun
Internetdan foydalaning. Ular nima
bilan shug‘ullanishadi? Ularning
boshqalardan ajralib turadigan
jihati nima? Ushbu sohaning
bozorida nimalar sodir bo‘lmoqda?

Ish tavsiﬁni diqqat bilan o‘qib
chiqqaningizga ishonch hosil
qiling. Ish beruvchilar odatda ish
uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va
malakalarni belgilaydilar, shuning
uchun rezyumeingiz aniq ish
talablariga javob berishiga ishonch
hosil qiling.

ISHGA JOYLASHISH

E'lon qilingan bo‘sh ish
joyiga javob yozish yoki ish
beruvchiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri
murojaat qilishingizdan qat’iy
nazar, ish joyi haqidagi
ma’lumotlarni batafsil
o‘rganishga vaqt
ajrating.

Barcha ish beruvchilarga bir xil
standart CV/rezyumeni yubormang.
Har bir ish beruvchi qanday
ishchi qidirayotganligi
haqida o‘ylang va ushbu sohada
siz erishgan muvaffaqiyat
dalillarini kiritishga harakat
qiling.

Mos so‘zlarni tanlang

Tadqiqot o‘tkazing

Ish tavsiﬁni o‘qing

CV / rezyumeingizni
moslang

Suhbatga taklif

15

166
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1.4. Ishga
joylashish jarayoni
Ish beruvchilarga o‘z
mahoratingiz, iste'dodingiz
va tajribangizni yozma
ravishda (CV / rezyume) yoki
shaxsan namoyish etish
har qanday ishga joylashish
muvaffaqiyatining muhim
qismidir. Ish izlashdagi
chuqur tadqiqot va
yaxshi ko‘rilgan tayyorgarlik –
e’lon qilingan bo‘sh ish
o‘rinlariga topshirishda va
suhbatdan muvaffaqiyatli
o‘tishning kalitidir.

Suhbatga puxta tayyorgarlik
ko‘rganingizga ishonch hosil qiling.
Hayajonlanish bu tabiiy hol,
shuning uchun xotirjam bo‘lish
usullarini toping: musiqa
tinglashingiz yoki nafas olish
mashqlarini bajarishingiz mumkin.

Suhbatga doim yaxshi, ozoda
kiyingan boʻlishingiz kerak. Bu har
doim ham kostyum-shim kiyishni
anglatmaydi; tashkilot kiyinish
uslubiga mos kelishga harakat
qiling.

Suhbatda eng koʻp soʻraladigan
savollariga javoblar tayyorlang,
masalan: "O'z haqingizda gapirib
bering"; "Nima uchun aynan shu
kasb sizni qiziqtiradi?"; "Nima deb
oʻylaysiz, ushbu ish siz uchun
mosmi?“

Yaxshilab tayyorgarlik ko‘rib,
xotirjam bo‘ling

SUHBATDAN O‘TISH
Orasta kiyinish

Standart savollarga
javob berish

Agar ish beruvchida
sizning CV/rezyumeingiz
taassurot qoldirsa, sizni
suhbatga taklif qilishlari
mumkin.

O‘zingizni anglang

Suhbatga borishdan avval
CV/rezyumeingizni koʻrib chiqing.
Ish beruvchiga namoyish qila
oladigan koʻnikmalar va malakalar
haqida aniq ma'lumot bering. Oldingi
yutuqlaringiz haqidagi misollarni
oldindan tayyorlab qoʻying.

Ishga joylashish
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1. KARYERANGIZNI BOSHLASH UCHUN TAVSIYALAR

HAYOTINGIZDA QIYINCHILIKLARGA DUCH KELISHDAN QO‘RQMANG

Maqsad muvaffaqiyat kaliti.
Maqsadni aniq belgilab
olish marraga erishishning
yarmidir. Amalga oshirmoqchi boʻlgan
maqsadlaringizni roʻyxatini tuzing va unga
erishish yoʻllarini oʻrganib chiqing.

Noumidlik - muvaffaqiyatga
erishishga toʻsqinlik qiluvchi birinchi
raqamli dushman. Umidsizlikdan
qutulish uchun oʻz imkoniyatlaringiz
va qobiliyatlaringiz haqida tafakkur
qilishingiz lozim.

Vaqt orqaga qaytmaydi. Shuning
uchun har bir daqiqadan unumli
foydalanishga harakat qiling. Vaqt sizni
muvaffaqiyat sari yetaklaydigan xazinadir,
Uning har bir lahzasidan oqilona
foydlanishingiz kerak.

Izlanish - maqsadga yetishishning
eng asosiy yoʻllaridandir.
Muvaffaqiyatga erishgan insonlarning
ta'kidlashicha, omadning 95 foizi
muntazam va davomli mehnatdir.
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2. KASBGA MOYILLIKNI ANIQLASHDA SHAXS VA MOTIVATSIYA TESTLARI

2.1. Shaxsiyat testi
Kasbga moyillikni aniqlashda ko‘pgina psixologik testlar mavjud. Mazkur
qo‘llanmada keltirilgan materiallar Jim Barretning “Qobiliyat, shaxsiyat va
motivatsiya testlari. Iste'dodingiz va shaxsiyatingizni tahlil qiluvchi va
karyerangizni aniqlovchi testlar to‘plami” kitobidan foydalanilgan. Jim
Barrett -psixolog va maslahatchi, ko‘p yillik tajribaga ega bo‘lib, kasb
tanlash tartibi va baholash tizimlari bo‘yicha maslahatlar beradi.
Bu test quyidagilarni o‘ylab ko‘rishga yordam berish uchun
mo‘ljallangan:
1) sizning ish uslubingiz qaysi kasblarga ko‘proq mos kelishi,
sizning yangi, turli ish sohalariga qarab qanday "o‘sishingiz"
yoki "o‘tishingiz" mumkinligini ko‘rsatishi mumkin;
2) sizning xulq-atvoringizni tushunishga yordam beradi, jamoaning a'zosi
sifatida harakat qilish, boshqalar bilan ishlashga yordam beradi.
Shахs pаrаmеtrlаri
So – SOLITARY - individuаllik
Oʻz-oʻzini tаminlаy оlаdi. Fаqаt oʻzigа ishоnаdi.
Tаshаbbus koʻrsаtа оlаdi. Хоtirjаm yoki qoʻrs оdаm
sifаtidа qаbul qilinishi mumkin. Kеyingi vаriаntdа
esа – «аutsаydеr». Hаmmа nаrsаni oʻz hоhlаgаnidеk
qilаdi. Jаmiyatdа oʻzini yaхshi his qilishi mumkin,
lеkin bа’zаn uyatchаn. Mulоqоt qilishi qiyin. Bеfаrq
vа mаqsаdgа intiluvchаn. Mustаqil rаvishdа
oʻylаydi. Tоpqir. "Аrzimаgаn nаrsаlаr" hаqidа
gаpirishni yoqtirmаydi.

G – GREGARIOUS - kirishimlilik
Bоshqаlаrgа mоslаshаdi, sаrdоr boʻlishi shаrt
emаs. Kоmpаniyani аfzаl koʻrаdi. Yolgʻiz qоlishni
yoqtirmаydi. Sаdоqаtli, qoʻllab-quvvatlovchi.
Bоshqаlаrning jamoaga yaqinroq qаbul qilishini
istаgаnligini inobatga olgan hоldа boshqa insonlarga
tezda ishоnаdi. Vаziyatgа qаrаb хаtti-hаrаkаtini
oʻzgаrtirаdi. Оdаmlаr oʻrtаsidаgi ziddiyatlаrni hаl
qilаdi. Оmmаviy tаdbirlаrdа qаtnаshishni vа bоshqа
оdаmlаr bilаn birgаlikdа qаrоr qаbul qilishni yoqtirаdi.

A – ASSERTIVE - ishоnchlilik
Аgrеssiv. Dоminаnt vа oʻjаr boʻlishi mumkin.
Oʻzini sеrgʻаyrаt dеb bilаdi. Оvоzini koʻtаrib
gаpirishi mumkin. Qаt’iyatli, bаzаn tаvаkkаlchi,
хоhlаgаn nаrsаsigа erishаdi. Bоshqаlаrning
nаfsоniyatigа tеgishi mumkin. Bа’zаn “quruq
savlat" sifаtidа qаbul qilinаdi, аmmо shu bilаn
birgа oʻzigа nisbаtаn hurmаt uygʻоtаdi.
Koʻpinchа bоshqаlаrning rеаksiyalаrini sеzmаydi.
Tаnqidchi. Tаlаbchаn. Jаvоbgаrlikni oʻz
zimmаsigа оlаdi.
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P – PASSIVE - pаssivlik
O‘z ﬁkrini bildirmаslikni аfzаl ko‘rаdi. Ko‘prоq o‘zi
istab emаs, koʻngаnidаn rоzi boʻlаdi. U bilаn
kеlishish оsоn. Ko‘pinchа yaхshi jаmоа а’zоsi. Оsоn
mоslаshаdi, kаmdаn-kаm hоllаrdа jаhli chiqаdi. U
o‘z nuqtаi nаzаrini bildirishdаn qоchishi mumkin.
Qаrаmа-qаrshiliklаrdаn qоchаdi. Hаr dоim birоvlаrgа
yoqishgа hаrаkаt qilаdi. Hаmkоrlikni yaхshi ko‘rаdi,
izzаt-ehtirоmli, dоim yordаm bеrishgа tаyyor.

Sp – SPONTANEOUS – o‘z-o‘zidаn (spоntаn) hаrаkаt qilish
G‘аyrаtli vа impulsiv. O‘zgаrishlаrni, tеz o‘zgаruvchаn,
turli-tumаn vоqеаlаrni yaхshi koʻrаdi. Koʻpinchа bir
ishni qilishi vа uni охirigаchа еtkаzishi qiyin.
Оdаmlаrning koʻnglini koʻtаrishni yaхshi koʻrаdi,
g‘аyrаtgа toʻlа boʻlib, uni bоshqаlаrgа hаm yuqtirishi
mumkin. Bа’zаn “yеngiltаk" оdаm sifаtidа qаbul
qilinаdi, chunki bir ishni qilа turib, ikkinchisigа oʻtib
kеtаdi. Yetаrlichа intizоmli еmаs, lеkin u yorqin
tааssurоt qоldirishi mumkin.

F – FACTUAL – fаktlаrgа yoʻnаlgаnlik

D – DELIBERATE – ehtiyotkоrlik

Vаziyatni mаntiqаn bаhоlаydi. Koʻpinchа sаbrli.
«Hаyotdа mustаhkаm pоydеvоrgа egа». Intizоmli,
tаrtibgа sоlingаn хаtti-hаrаkаtni аfzаl koʻrаdi. Uni
chаlgʻitish qiyin. Oʻz hаrаkаtlаrini nаzоrаt qilаdi. U
оbеktiv, аnаlitik qоbiliyatgа egа. Mаsаlаni mоhiyati
buyichа koʻrib chiqаdi. Bоshqа оdаmlаrni хаvоtirgа
sоlgаn sеzilаr-sеzilmаs fаrqlаrni etibоrdаn chеtdа
qоldirishi mumkin. Оbyеktiv ахbоrоt vа fаktlаrgа
yoʻnаlish оlаdi.

Хоtirjаm, bаrqаrоr vа ishоnchli. U sаbr-tоqаt bilаn
kutishi mumkin, vоqеаlаr kеchishini shоshiltirmаydi.
Sаbrli, uni hаyajоnlаntirish qiyin. Nаrsаlаrni qаndаy
boʻlsа, shundаyligichа idrоk etаdi. Shоshmа-shоshаr
emаsligi vа oʻychаnligi, bоshqаlаrning ungа
ishоnishigа imkоn bеrаdi. Qoʻrs yoki kаltаfаhm
boʻlib tuyulishi mumkin. Hаrаkаtlаrini оldindаn bilib
оlish mumkin. Mijgʻоv – «Mеn sеni оgоhlаntirgаn
edim а» dеb tаkrоrlаshni хush koʻruvchilаr zоtidаn.
Bоsimni yеngа оlаdi. Oʻz ishidа ehtiyotkor vа puхtа.
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2.2. Motivatsiya testi

Shахs turlаri

Bu testga har xil turdagi kasblar yoki
mashg‘ulotlarni tizimli tarzda bog‘lash
maqsadida sizga qaysi turdagi kasb yoki
mashg‘ulotlar yoqishini tekshirish
uchun mo‘ljallangan. Bu test orqali
sizni qiziqtirgan ishni tanlashingizga
yordam beradi.

1. FDAG «Boshqaruvchi» shахs
Хususiyatlаri: fаktlаrgа
yo‘nаlgаnlik, ehtiyotlorlik,
ishоnchlilik vа kirishimlilik.

Uslubi: Buyruq bеruvchi
tashkilotchi.
Tаvsiﬁ: g‘ayratli, topqir, muvaffaqiyatli, inson
resurslarini amalga oshiruvchi, rejalashtiruvchi
shaxsiy jozibasini ishlatuvchi, xotirjam va tinch,
ma’suliyatli,tajribali.

Kаmchiliklаri: sust reaksiya ko‘rsatuvish, tasavvur
yetishmasligi, haddan tashqari o‘ziga ishonch.

Kаsblаr: bank boshqaruvchisi, bosh direktor,
mehmonxona menejeri, Qurolli Kuchlar oﬁtseri,
ishlab chiqarish boshlig‘i, chakana savdo bo‘yicha
menejer, transport bo‘limi boshlig‘i.
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2. FSpAG «Tаvаkkаlchi» shахs

Хususiyatlаri: fаktlаrgа
yo‘nаlgаnlik, spоntаn (o‘z-o‘zidаn)
hаrаkаt qilish, ishоnchlilik vа
kirishimlilik.

Uslubi: Buyruq bеruvchi ijrоchi.
Tаvsiﬁ: bоshqаlаrni ishоntirа оlаdi, epchil, gʻаyrаtli,
koʻpinchа qаttiq ishlаydi, hukmrоnlikni yaхshi koʻrаdi,
jоzibаli, tаʼsirchаn, oʻz mаqsаdigа erishishgа qоdir.

Kаmchiliklаri: yеtаrlichа ehtiyotkоr emаs, judа ko‘p
nаrsаni o‘z zimmаsigа оlаdi, tаlаbchаn, sаbrsiz.

Kаsblаr: rеklаmа аgеnti, kim оshdi sаvdоsini оlib
bоruvchi, klubdа kоtib, koʻchmаs mulk аgеnti,
jаmоаtchilik bilаn аlоqаlаr boʻlimi bоshligʻi,
siyosаtchi, spоrt boʻyichа murаbbiy yoki mеnеjеr,
bоsh ma’mur, fоnd tаshkilоtchisi.

3. IDAG «Oʻqituvchi» shахs

Хususiyatlаri: fаktgа yoʻnаlgаnlik,
ehtiyotkоrlik, ishоnchlilik vа
kirishimlilik.

Uslubi: Buyruq bеruvchi
rеjаlаshtiruvchi.
Tаvsiﬁ: qаt’iyatli, hukmrоnlik qiluvchi, аniq hаrаkаt
qiluvchi, mаqsаdgа intiluvchаn, оdаmlаr bilаn
muоmаlа qilishdа mоhir, gʻаmхoʻr, fаоl, qiziquvchаn,
mаtоnаtli, хоlisоnа хizmаtgа mоyil.

Kаmchiliklаri: оrtiqchа gʻаmхoʻrlik koʻrsаtish,
hаddаn tаshqаri qiziquvchаnlik vа bоshqаlаrning
muаmmоlаri bilаn bаnd boʻlish.

Kаsblаr: shifоkоr, оstеоpаt, psiхоlоg, ijtimоiy tаminоt
boʻlimi bоshligʻi, mаktаb dirеktоri, ijtimоiy ishchi,
yoshlаr bilаn ishlаsh bo‘yichа mutахаssis.
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4. ISpAG «Kurаshchi» shахs
4. ISpAG «Kurаshchi» shахs

5. FDPG «Yakunlоvchi» shахs

Хususiyatlаri: fаktlаrgа
yo‘nаlgаnlik, spоntаn
(o‘z-o‘zidаn) hаrаkаt qilish,
ishоnchlilik vа kirishimlilik.

Хususiyatlаri: fаktlаrgа
yoʻnаlgаnlik, ehtiyotkоrlik,
pаssivlik vа kirishimlilik

Uslubi: Buyruq bеruvchi
ekspеrimеntchi.

Uslubi: Yordаm bеruvchi
tаshkilоtchi.

Tаvsiﬁ: e’tibоrli, mulоhаzаli, ilhоmi joʻsh urgаn,
оddiy, fаrоsаtli, gʻаmхoʻr, fаоl, idеаlistik,
qiziquvchаn, tа’sirchаn.

Tаvsiﬁ: "оdаmlаr uchun yashаydigаn оdаm",
mоslаshuvchаn, yoqimli, bаrqаrоr, ishоntirа
оlаdigаn, оqilоnа ﬁkrlаydigаn, uyushqоq, оmilkоr,
ishоnchgа lоyiq

Kаmchiliklаri: impulsiv, birоvlаrni ustidаn bоsib
oʻtishgа qоdir, hаddаn tаshqаri qiziquvchаn,
tаlаbchаn.

Kаmchiliklаri: hаrаkаtlаrini оldindаn bilish mumkin,
tаsаvvurgа egа emаs, ergаshishi, mоslаshishi оsоn.

Kаsblаr: huquq himоyachisi, kuryеr, kоsmеtоlоg,
nаmоyishchi, jurnаlist, jаmоаtchilik bilаn аlоqаlаr
mutахаssisi, аktyorlik mаhоrаti oʻqituvchisi, jаmоаt
tаshkilоt vаkili.

Kаsblаr: tеz tibbiy yordаm brigаdаsi аzоsi, hаrbiy,
kаssir, hаmshirа, pоlitsiya inspеktоri, qаmоqхоnа
nаzоrаtchisi, oʻt oʻchiruvchi, qoʻriqchi

29

30

2. KASBGA MOYILLIKNI ANIQLASHDA SHAXS VA MOTIVATSIYA TESTLARI

6. FSpPG «Hаmkоr» shахs
4. ISpAG «Kurаshchi» shахs

7. IDPG «Ishоnchli » shахs

Хususiyatlаri: fаktlаrgа
yo‘nаlgаnlik, spоntаn
(o‘z-o‘zidаn) hаrаkаt qilish,
pаssivlik vа kirishimlilik.

Хususiyatlаri: tаsаvvurgа
yoʻnаlgаnlik, ehtiyotkоrlik,
pаssivlik vа kirishimlilik.

Uslubi: Yordаm bеruvchi
ijrоchi.

Uslubi: Yordаm bеruvchi
rеjаlаshtiruvchi.

Tаvsiﬁ: bаrqаrоr, ishоnchli, mоslаshuvchаn, аjоyib
guruh а’zоsi, tоpqir, хushmuоmаlа, tushunаdigаn,
qoʻllаb-quvvаtlаy оlаdigаn, mаshhur, rоmаntik,
qоbiliyatli.

Kаmchiliklаri: koʻnuvchаnlik, nizоlаrdаn qоchishgа
intilish, uning ustidаn ustunlikkа erishish оsоn, o‘z
imkоniyatlаridаn to‘liq fоydаlаnmаydi.

Kаsblаr: styuаrdеssа, bаrmеn, tish shifоkоri
yordаmchisi, sаrtаrоsh, o‘yinlаr tаshkil qiluvchi,
boshlangʻich sinf oʻqituvchisi, kоtib, jismоniy
tаrbiya oʻqituvchisi, jаmоа sаrdоri.

Tаvsiﬁ: fаrоsаtli, mаlаkаli, mulоhаzаli, оdаmlаrgа
хаyriхоh, хushmuоmаlа, ehtiyotkоr, g‘аmхo‘r,
dеmоkrаtik, tоpqir.

Kаmchiliklаri: yumshоq, ko‘nuvchаn.

Kаsblаr: sаnitаr, yеtimхоnаdа tаrbiyachi,
psiхiаtriya kаsаlхоnаsidа hаmshirа, bоlаlаr
bоgʻchаsidа tаrbiyachi, ikkichilаr bilаn
shugʻullаnuvchi oʻqituvchi, ijtimоiy хоdim, tеrаpеvt.
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8. ISpPG «Kаsbdоsh» shахs

Хususiyatlаri: tаsаvvurgа
yoʻnаlgаnlik, spоntаn (oʻzoʻzidаn) hаrаkаt qilish, pаssivlik
vа kirishimlilik.

Uslubi: Yordаm bеruvchi
ekspеrimеntchi.
Tаvsiﬁ: Koʻngilchаn, ekspеrimеntchi, qiziquvchаn,
sаbrsiz, impulsive, guruh shахsi, sаmimiy, sеzgir,
rоmаntik, hаzil-mutоyibа tuygʻusigа egа.

Kаmchiliklаri: tez zеrikibqolаdi, еtаrlichа ehtiyotkоr
emаs, uyushqоq emаs, ishni yakunigаchа еtkаzmаydi.

Kаsblаr: yuridik mаslаhаtchi, mаrkеtоlоg, bоlаlаr
bоgʻchаsidа hаmshirа, rеgistrаtоr, chаkаnа sаvdо
sоhаsidа sоtuvchi, sаhnа ishchisi, оﬁtsiаnt.

9. FDASo «Tаshkilоtchi» shахs
Хususiyatlаri: fаktlаrgа
yoʻnаlgаnlik, ehtiyotkоrlik,
ishоnchlilik, individuаllik.

Uslubi: Mаslаhаt bеruvchi
tаshkilоtchi.
Tаvsiﬁ: hаqiqаtchi, аnаlitik, tаsir oʻtkаzuvchi, аniq
vа oʻtkir ﬁkrlоvchi, хоtirjаm, mustаqil, ishchаn,
mustаqil, oʻzigа ishоnchli, аqlli.

Kаmchiliklаri: sеntimеntаl emаs,
rаqоbаtbаrdоshlikkа mоyil, shubhаli, loqayd,
chidаmsiz.

Kаsblаr: аdvоkаt, pоlitsiya inspеktоri, ishоnchli
vаkil, ishlаb chiqаrish оpеrаtsiyalаrini tаhlil qilish
boʻyichа mutахаssis, bоjхоnа inspеktоri, sоliq
inspеktоri.
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10. FSpASo «Mаslаhаtchi» shахs

11. IDASo «Dizаynеr» shахs

Хususiyatlаri: fаktlаrgа
yoʻnаlgаnlik, ehtiyotkоrlik,
ishоnchlilik, individuаllik.

Хususiyatlаri: tаsаvvurgа
yoʻnаlgаnlik, ehtiyotkоrlik,
ishоnchlilik, individuаllik.

Uslubi: Mаslаhаt bеruvchi
yordаmchi.

Uslubi: mаslаhаt bеruvchi
rеjаlаshtiruvchi.

Tаvsiﬁ: qаt’iy, mаqsаdgа intiluvchаn, gʻаyrаtli,
ziyrаk, qаt’iyatli, uddаburоn, tаshаbbuskоr,
chidаmsiz.

Tаvsiﬁ: оbyеktiv, bilimdоn, mulоhаzаli, оbroʻli,
mаslаhаt bеruvchi, tаshаbbuskоr, ishоntiruvchi,
qаt’iyatli.

Kаmchiliklаri: bоshqа оdаmlаrning his-tuygʻulаrini
hisоbgа оlmаydi, bоshqаlаrni еkspluаtаtsiya qilаdi,
хudbin, tаjоvuzkоr koʻrinаdi.

Kаmchiliklаri: hаddаn tаshqаri tаnqidchаn, loqayd,
хаyolidа оsmоndа uchib yurаdigаn, mоslаshа
оlmаydi, murоsаsiz.

Kаsblаr: impоrt / ekspоrt qiluvchi, sоtib оluvchi,
tаdbirkоr, brоkеr, sаvdо boʻyichа dirеktоr, sоtuvchi,
birjа vоsitаchisi, gastrolga shiqqubchi truppа
ma’muri, klub mеnеjеri.

Kаsblаr: tаhlilchi, me’mor, biznеs-mаslаhаtchi,
inspеktоr, jurnаlist, kutubхоnаchi, sоtsiоlоg,
tibbiyot sоhаsidа tаdqiqоtchi.
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12. ISpASo «Idеаlist» shахs
4. ISpAG «Kurаshchi» shахs

Хususiyatlаri: tаsаvvurgа
yoʻnаlgаnlik, spоntаn
(o‘z-o‘zidаn) hаrаkаt qilish,
ishоnchlilik, individuаllik.

Uslubi: Mаslаhаt bеruvchi
ekspеrimеntchi
Tаvsiﬁ: ifоdаli, tаsаvvur qilish uquvigа egа,
qiziquvchаn, rеﬂеksiv, emоtsiоnаl, ziddiyatli, oddiy
emаs, fаrоsаtli.

Kаmchiliklаri: tаjribаkоr emаs, хаfа qilish оsоn,
shubhаli, chidаmsiz, hissiyotgа bеrilgаn.

Kаsblаr: me’mor, rаssоm, yozuvchi, оshpаz, rаqqоsа,
intеrеr dizаynеri, musiqаchi, hаykаltаrоsh.

13. FDPSo «Tаdqiqоtchi» shахs

Хususiyatlаri: fаktlаrgа
yoʻnаlgаnlik, ehtiyotkоrlik,
pаssivlik vа individuаllik

Uslubi: Tarafdor - tаshkilоtchi.
Tаvsiﬁ: bеfаrq, оbyеktiv muаmmоlаrni hаl qilа
bilаdigаn, oʻz ishidа mutахаssis, qiziquvchаn,
tехnikаgа mоyil, sоddа, ishgа qоbiliyatli,
uyushqоq, yaхshi.

Kаmchiliklаri: judа jiddiy, аndishаsiz, tаkаbbur,
loqayd, sоvuq, chidаmsiz.

Kаsblаr: buхgаltеriya hisоbоti bo‘yichа mutахаssis,
аktuаriy, аrхivchi, auditоr, hаydоvchi, muhаndis,
sugʻurtаchi, оpеrаtsiyalаr boʻyichа tаdqiqоtchi.
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14. FSpPSo «Ijrоchi» shахs

Хususiyatlаri: fаktlаrgа
yoʻnаlgаnlik, spоntаn
(oʻz-oʻzidаn) hаrаkаt qilish,
pаssivlik vа individuаllik

Uslubi: Tarafdor-ijrоchi.

Tаvsiﬁ: mustаqil, jоnli, mоslаshuvchаn, bеfаrq,
аmmо оsоn mоslаshаdi, jаvоbgаrlikni o‘z zimmаsigа
оlаdi, lеkin bоshqаrishni emаs, ishоnchli, mаlаkаli.

Kаmchiliklаri: tаvаkkаl qilishni yoqtirmаydi, pаssiv,
bоshqаlаrning ishini yomоn tаshkil qilаdi, impulsiv.

Kаsblаr: buхgаltеriya hisоbоti buyichа mutахаssis,
gid, оshpаz, diеtоlоg, tаrjimоn, kоmpyutеr tехnigi,
oʻrtа tibbiyot хоdimi, yoʻl-pаtrul хоdimi.

15. IDPSo «Mutахаssis» shахs

Хususiyatlаri: tаsаvvurgа
yoʻnаlgаnlik, ehtiyotkоrlik,
ishоnchlilik vа individuаllik

Uslubi: Tarafdor- rеjаlаshtiruvchi

Tаvsiﬁ: yolgʻiz ishlаydi, intеllеktuаl, mulоhаzаli,
tаlаbchаn, bilimdоn, ijоdkоr, fаrоsаtli, sоf niyatli,
sаmimiy, sеzgir, toʻgʻri, sоddа.

Kаmchiliklаri: dаdil emаs, qoʻpоl, bеsо‘nаqаy,
uyatchаn, judа kаmtаr.

Kаsblаr: oʻrmоnchi, muzеy, kutubхоnа хоdimi, fеrmеr
хoʻjаligi ishchisi, quruvchi, bоgʻbоn, tаriхchi, buyurtmа
yеtkаzib bеruvchi, kulоl, choʻpоn, tоm yopuvchi,
egаrchi, qurоlsоz, chizmаchi-lоyihаchi.
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16. ISpPSo «Хаyolpаrаst» shахs

Хususiyatlаri: tаsаvvurgа
yoʻnаlgаnlik, spоntаn
(oʻz-oʻzidаn) hаrаkаt qilish,
pаssivlik vа individuаllik.

Uslubi: Tarafdor ekspеrimеntchi.

Tаvsiﬁ: hаr tоmоnlаmа ustа, bilimdоn, qiziqqоn, zеhnli,
mustаqil, tаsаvvur qilish sifatigа egа, qiziquvchаn.

Akademik karyeradan o‘tishning psixologik
tayyorgarlik jadvali
SALBIY FIKRLASH

IJOBIY FIKRLASH

Yoqtirmaydigan fanim
darsiga kirishim kerak

Yoqtirmagan fanim boʻlsa
ham nimaga erisha olishimni
bilish uchun qiziqib ko‘rishim
mumkin

Ishonch

Ushbu fan o‘rgatadigan
bilimlar umuman
menga kerak emas

Fanga doir talablarni oʻzgartira
olmayman, lekin undan tajriba
olish imkoniyati mavjud

Tahmin

Bu fan zerikarli va hayotda
foydasi boʻlmaydi

Bu fan imkoniyatlari haqida
tanishib chiqishim mumkin

Fikr

Munosabat

Kаmchiliklаri: nоtinch, ishоnchsiz, uyushqоq emаs,
bеpаrvо, miyasidа shаmоl esаdi, vаqtni choʻzishni
yoqtirаdi

Kаsblаr: bаrmеn, rаqqоs, disk-jоkеy, estrаdа аrtisti,
mоdа nаmоyish qiluvchi, yuk ko‘tаruvchi, ishlаb
chiqаrishdа ishchi, sоtuvchi, оﬁtsiаnt.

Xulq-atvor

Natija

Fanni oʻrganish uchun
vaqtim va kuchimni
sarﬂashning hojati yoʻq

Shu fanni oʻzlashtirishni
oʻzimga kurashish uchun
da’vat deb qabul qilaman.
Tayinli bilim oʻrgana olmasam
ham men uchun qiziqarli
tajriba boʻlishi mumkin

Darslarni qoldirish,
qatnashmaslik, berilgan
vazifalarni bajarmaslik

Dasrlarda qatnashish, yaxshi
baholarga erishish, fan
ma’ruzachisining layoqati yetarli
bo‘lmasa ham fanga oid qiziqarli
ma’lumotlarni topib,
oʻrganib kelish

O‘rta yoki undan past baho
bilan fan kursini yakunlash

A’lo yoki munosib yaxshi baho
bilan kursni muvaffaqiyatli tugatish
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3.1. Nega Akademik soha muhim?

Akademik soha, odatda, professional faoliyat deb qaraladi. Qaysi kasb turi

Ta’lim karyerasi graﬁk xaritasi

boʻlishidan qatʼiy nazar mehnat bozorida professional mutaxassislarga
talab doim mavjud boʻladi. Soʻnggi yillarda barcha turdagi kasblar uchun

...

ish jarayonini tartibga solish, avtomatizatsiyalash va sifatli mahsulot
ishlab chiqarish yoki xizmat koʻrsatish ehtiyoji ortib bormoqda.
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26
25

Doktorantura (PhD/DSc)

22

16

21
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20
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19
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17
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16

10

15

9

14

8

13

7

12

6

11

5

10

4

9

3

8

2

7

1

6

Bakalavr
(mutaxassislikka qarab 4-6 yil)

Mutaxassislik
boʻyicha ish
(amaliyot/shogirdlik)

Sinf

Doimiy rivojlanib borish imkoniyati

Soha mutaxassislari,
professionallari bilan tanishish
imkoniyati

Akademik litsey

O‘rta maktab

Bog‘cha

Afzalliklar

Mutaxassislik boʻyicha yuqori
darajaga erishish imkoniyati

Kasb-hunar
kolleji/texnikum

Maktabgacha ta’lim

4/5
3
Yosh

Ish tajribasi

Magistratura
(mutaxassislikka qarab 1-2 yil)

Mehnat faoliyati

17

Akademik karyeraning afzallik va kamchiliklari

Majburiy ta'lim

24
23

Kamchiliklar
Ilmiy ish qilishda mashaqqatli
mehnat
Barcha sohada ham barqaror
rivojlanish imkoniyati mavjud emas
Soha bo‘yicha raqobatning kuchliligi

Maoshning yuqoriligi va oshib
borishi

Akademik lavozimlarda maoshning
barqaror boʻlganligi bilan doim
ham yuqori emasligi

Soha yangiliklaridan xabardor
boʻlish imkoniyati

Doimiy izlanishda boʻlish uchun
tinimsiz yangiliklarni kuzatib borish

Dunyo boʻylab sayohat qilish
imkoniyati

Soha boʻyicha tadqiqot mavzusi
dolzarbligini yoʻqotishi mumkin
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3.2. Akademik sohada karyera
Professor
Mutaxassislik fanlarini yuritadi. Kafedra mudiri
boʻlib faoliyat yuritishi mumkin. Ilmiy
kengashlarda ishtirok etadi. Shogirdlar tayyorlaydi.

shugʻullanadi. Nomzodlik yoki doktorlik
dissertatsiyasini yoqlashi mumkin.

Kaf
ed
r

Mutaxassislik fanlarini yuritadi. Ilmiy ish bilan

Katta o‘qituvchi

Rektor
Universitetning umumiy faoliyatini nazorat qiladi,
samarali tizimni yoʻlga qoʻyadi.

M

t
riya
mu
a’

a

Dotsent

Universitet
doirasidagi
karyera

Prorektor
Belgilangan yoʻnalish boʻyicha universitet oʻquvuslubiy, ilmiy, ma’naviy, xoʻjalik ishlarini olib boradi
va nazorat yuritadi.

Dekan

Mutaxassislik fanlarini yuritadi. Ilmiy ish bilan

Fakultet oʻquv uslubiy faoliyatini yoʻlga qoʻyadi,

shugʻullanadi. O‘quv adabiyotlarini tuzish boʻyicha

talabalar ustidan nazorat oʻrnatadi va tartibga soladi

faoliyat yuritadi

O‘qituvchi

Bo‘lim boshlig‘i

Umumiy fanlar boʻyicha boshlangʻich kurslarga

Boʻlimga yuklangan topshiriq va vazifalarni

darslar oʻtadi

bajarilishini nazorat qiladi.

Assisstent

Xodim

Amaliyot darslarini oʻtadi

Boʻlim xizmat vazifalarini bajaradi.
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3.3. Professional karyera qilish bosqichlari
si

raja
a
d
k
i
l
ar

Malaka darajalariga erishish sxemasi

a’ lim

nt
a
g
i
d
a
etil
Talab

y yorg
a
t
y
i
b
va kas

8
7
6
5

4
3
2

* ish joyida
o‘qitish (yo‘lyo‘riqlar berish);
* ishlab chiqarish
yoki norasmiy
o‘qitish bo‘yicha
qisqa muddatli
kurslar;

* ta’lim tashkiloti
negizida qisqa
muddatli kurslar;
* ishlab chiqarish
kurslarida yoki
“usta-shogird”
uslubi orqali
o‘qitish kasbiy
tajriba;

* boshlang‘ich
professional
ta’lim;
* o‘rta maxsus
ta’lim;
* qisqa va o‘rta
muddatli
sertiﬁkatlangan
kasbga o‘qitish
kurslari;
* kasbiy tajriba;

* boshlang‘ich
professional
ta’lim va kasbiy
tajriba;
* o‘rta professional
ta’lim;

* o‘rta
professional
ta’lim va kasbiy
tajriba;
* o‘rta maxsus
professional
ta’lim;

* ta’lim muassasalari
negizida kasbga
o‘qitish dasturlari
bo‘yicha uzoq
muddatli kasbga
o‘qitish kurslari;
* davomiyligi 1
yildan kam
bo‘lmagan
validatsiyadan
o‘tgan kasbga
o‘qitish bo‘yicha
ta’lim dasturlari;

* Bakalavriat;
ayrim hollarda o‘rta maxsus
professional
ta’lim va kasbiy
tajriba;

Xizmatchilarning
asosiy lavozimlari
va ishchilar
kasblari
klassiﬁkatori
XALIKK-2020

https://lex.uz/
docs/-5203490

* magistratura,
internatura,
ordinatura
(o‘zlashtirilgan
bakalavriat
dasturi asosida);
* bakalavriat va
kasbiy tajriba
bilan birgalikda
ish beruvchilar
tomonidan tan
olingan dasturlar
bo‘yicha qo‘shimcha
professional ta’lim
(mutaxassislik);
* yuqori darajadagi
qo‘shimcha ta’lim
(biznes boshqaruvi,
ommaviy boshqaruv
va boshqa xalqaro
tan olingan oliy
ta’limdan keyingi
ta’lim);

* magistratura,
ilmiy unvon olishga
yo‘naltirilgan oliy
ta’limdan keyingi
ta’lim to‘g‘risida
diplom (sertiﬁkat),
kasbiy tajriba;
* fan nomzodi yoki
falsafa doktori (PhD)
ilmiy darajasi yoki
unga tenglashtirilgan
va undan yuqori
boʻlgan xorijiy
davlatlar ilmiy
darajalari;
* fan doktori (DSc)
ilmiy darajasi;
* kasbiy tajriba
bilan birgalikda
yuqori darajadagi
qo‘shimcha ta’lim
(biznes boshqaruvi,
ommaviy boshqaruv
va boshqa xalqaro
tan olingan oliy
ta’limdan keyingi
ta’lim);
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3.4. Universitetlarga topshirishda tayyorgarlik

MUTAXASSISLIKKA
HGA QABU
QIS
L
O‘

KIRISH
Topshirgan

SHLARI YO
SI
ZI
S
UR

H

yo‘nalishingiz

K

47

boʻyicha bazaviy

BAKALAVR DARAJASIGA ERISHISH SXEMASI

bilimlar, koʻnikmalarga

Muddat: 3 yildan 5 yilgacha

kurslarni oʻtish

ega boʻlish,

QIDIRISH

TAYYORGARLIK

TOPSHIRISH

Mutaxassisligingiz

KO‘RISH

Tanlagan yoʻnalish

yoki o‘zingiz qiziqqan

Bakalavr yo‘nalishi

boʻyicha

yoʻnalish boʻyicha

talablari boʻyicha

universitetga

ko‘nikmalaringizga

tayyorgarlik koʻrish

hujjat topshirish

mos mutaxassislik

(IELTS/TOEFL,

tanlash

GMAT, CEFR va h.k.)

AMALIYOT

MALAKAVIY

Yo‘nalish bo‘yicha

IMTIHONLAR

tashkilot yoki

Kurs yakunida

kompaniyalarda

mutaxassislik

amaliyot o‘tash,

imtihonlarini

mutaxassislik

topshirish

kasbini o‘rganish

DIPLOM ISHI
Bitiruv malakaviy
ishi (BMI) mavzusi
boʻyicha tadqiqot
qilish, mavzuni
tanlash, materiallar
toʻplash, maqolalar
chop etish, tahlil
qilish va ishni

BAKALAVR DARAJASI

tayyorlash
DIPLOM ISHI

seminar, forum,

HIMOYASI

volontyorlik

Bitiruv malakaviy
ishi himoyasi

TADBIRLAR
Konferensiya,

tadbirlarida
Ilmiy rahbar bilan
konsultatsiya ishlari

ishtirok etish
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HGA QABU
QIS
L
O‘

MAGISTR DARAJASIGA ERISHISH SXEMASI

KIRISH
Magistratura

SHLARI YO
SI
ZI
S
UR

H

Muddat: 1 yildan 2 yilgacha

MUTAXASSISLIKKA
K
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yoʻnalishi boʻyicha
zarur bilimlar,
koʻnikmalarga ega
boʻlish, kurslarni oʻtish

QIDIRISH

TAYYORGARLIK

TOPSHIRISH

Mutaxassisligingiz

KO‘RISH

Tanlagan yoʻnalish

yoki o‘zingiz qiziqqan

Magistratura muta-

boʻyicha

yoʻnalish boʻyicha

xassisligi talablari

universitetga

ko‘nikmalaringizga

boʻyicha tayyorgarlik

hujjat topshirish

mos mutaxassislik

koʻrish (IELTS/TOEFL,

tanlash

GMAT, CEFR va h.k.)

AMALIYOT
Mutaxassislik

MALAKAVIY

boʻyicha tashkilot

IMTIHONLAR

yoki kompaniyalarda

Kurs yakunida

amaliyot oʻtash,

mutaxassislik

mutaxassislik kasbini

imtihonlarini

oʻrganish uchun

topshirish

ishlash

MAGISTRLIK
DISSERTATSIYASI
Magistrlik
dissertatsiyasi
mavzusi boʻyicha
tadqiqot olib borish,
mavzuni tanlash,
materiallar toʻplash,
maqolalar chop etish,

MAGISTR DARAJASI

DISSERTATSIYA

tahlil qilish va ishni

TADBIRLAR

tayyorlash

Konferensiya,
seminar, forum,

ISHI HIMOYASI

volontyorlik

Magistrlik
dissertatsiyasi
ishi himoyasi

tadbirlarida
Ilmiy rahbar bilan
konsultatsiya ishlari

ishtirok etish
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3.5. O‘zbekistondagi faoliyat yuritayotgan OTM
Oliy ta’lim muassasalari jami - 144 ta.
Ulardan:
Universitetlar – 30 ta;
Institutlar – 44 ta;
Akademiyalar – 3 ta;
Filiallar – 28 ta;

Gumanitar yoʻnalish
Jurnalistika, Pedagogika, Tarjimonlik

Shimoliy Amerika
1 893

Konservatoriya – 1 ta;
Chet el OTM ﬁliallari – 27 ta;
Nodavlat oliy ta'lim muassasalari – 11 ta;

Texnik yoʻnalish
Muhandislik, Dasturlash, Veb-dizayn,
Transport, Qurilish

O‘zbekiston Milliy universiteti;

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti;

Toshkent davlat pedagogika universiteti;

Islam Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika universiteti;

Jahon tillari universiteti;
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti;
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti;
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o`zbek tili va adabiyoti universiteti.

Toshkent arxitektura-qurilish institute;
Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini
mexanizatsiyalash muhandislari institute;
I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft
va gaz universitetining Toshkent
shahridagi ﬁliali.

Yurisprudensiya

Iqtisodiyot, biznes va moliya

Sud, Tergov, Himoya, Adliya

Hisobot, Analitika, Moliya, Bank ishi,
Logistika, Menejment, Marketing

Toshkent davlat yuridik universiteti;
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti;
Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminster
Universiteti.

Osiyo

Yevropa
2 725
Afrika

13 723

Okeaniya
62

1 225

Lotin Amerika
1 834

Dunyo
bo‘yicha jami
universitetlar

5 984

https://
www.4icu.org/

Tibbiyot

San’at
Kinematograﬁya, Rassomchilik
Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy
rassomlik va dizayn institute;

Tibbiyotning barcha yoʻnalishlari,
Farmatsevtika, Stomatologiya
Toshkent tibbiyot akademiyasi;

O‘zbekiston davlat san'at va madaniyat
instituti;
O'zbekiston davlat konservatoriyasi
Toshkent shahridagi «S.A. Gerasimov
nomidagi Butunrossiya davlat
kinematograﬁya instituti» federal davlat
byudjeti oliy ta'lim muassasasi ﬁliali.

Toshkent farmatsevtika institute;
Toshkent pediatriya tibbiyot institute;
Toshkent davlat stomatologiya institute;
Samarqand veterinariya meditsinasi
instituti Toshkent ﬁliali;
N.I.Pirogov nomidagi Rossiya milliy
tadqiqot tibbiyot universitetining
Toshkent shahridagi ﬁliali.

Farg‘ona vodiysidagi OTM

Toshkent moliya institute;

Andijon davlat tibbiyot institute;

Namangan muhandislik-qurilish instituti;

Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti;

Andijon davlat universiteti;

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti;

Andijon mashinasozlik institute;

Andijon qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti;

Toshkent shahridagi Inha Universiteti;

Fargʻona davlat universiteti;

Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot institute;

Turkiyaning Iqtisodiyot va texnologiyalar
universiteti Toshkent shahri ﬁliali.

Namangan davlat universiteti;

Fargʻona politexnika institute.

* Har bir yoʻnalish haqida ma’lumot oliy ta’lim muassasalari veb sahifalarida batafsil yoritilgan
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3.6. OTM da o‘qish uchun ta’lim krediti olish imkoniyatlari
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Ta’lim kreditini
moliyalashtirish jamg‘armasi hisobidan tijorat banklari orqali oliy
ta’lim tashkilotlarida to‘lov-kontrakt asosida o‘qish uchun ta’lim
kreditlarini ajratish tartibi to‘g‘risida NIZOM
https://www.lex.uz/docs/-5586538#-5592172

Ta’lim kreditini rasmiylashtirish va ajratish tartibi
Ta’lim krediti olish toʻgʻrisidagi ariza;
Talaba va oliy ta’lim tashkiloti o‘rtasidagi to‘lov-kontrakt asosida o‘qish
haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma (kontrakt)
va unga ilova qilinadigan hisob varaqasi/fakturasi (mavjud bo‘lganda);
Bankning kredit siyosati va ichki tartibiga muvoﬁq ta’lim krediti
qaytarilishining ta’minoti boʻyicha hujjat. Bunda “Ijtimoiy himoya
yagona reyestri”ga kirgan oilalarning farzandlariga ajratiladigan ta’lim
krediti boʻyicha garov va kaﬁllik talab etilmaydi;
“Ijtimoiy himoya yagona reyestri”ga kiritilganligini tasdiqlovchi
ma’lumotnoma;
Bankning ichki hujjatlarida (siyosatida) belgilangan boshqa hujjatlar,
shu jumladan, birgalikda kredit oluvchiga tegishli ma’lumot va hujjatlar.

Ta’lim kreditini taqdim
etuvchi banklar ro‘yxati

https://bank.uz/uz/credits/obrazovatelnyy-kredit

3.7. Xorijiy universitet diplomining nostriﬁkatsiya qilish tartibi
Imtihonsiz
Oʻzbekiston hududida alohida boʻlinmalari (ﬁliallari) va qoʻshma taʼlim
muassasalari faoliyat yuritayotgan xorijiy taʼlim muassasalarida taʼlim olgan
Oʻzbekiston fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi boʻlmagan shaxslar
QS, THE, ARWU reytingida TOP-1000 talikka kirgan
xorijiy OTMlar https://tdi.uz/upload/top-1000-2021.pdf
Tasarruﬁda OTMlari boʻlgan Oʻzbekiston vazirlik va idoralarining
yoʻllanmalari asosida mutaxassislarni maqsadli tayyorlash uchun xorijiy
davlatlar tomonidan ajratilgan kvotalar (grantlar) hisobidan taʼlim olgan
fuqarolar
1992 yil 1 yanvargacha xorijiy taʼlim muassasalariga oʻqishga kirgan
fuqarolar
Oliy ta’limda sifatni baholash Yevropa assotsiatsiyasining
a’zolari tomonidan akkreditatsiya qilingan ta’lim
muassasalaridata’lim olganlarning hujjatlari (European
Association for Quality Assurance in Higher Education https://www.enqa.eu/membership-database/)
AQSH, Avstraliya, Isroil, Kanada, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya
davlatlarining vakolatli tashkilotlari tomonidan akkreditatsiya qilingan taʼlim
muassasalarida taʼlim olgan fuqarolar, hamda ayrim istisno holatlar Vazirlar
Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi;
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Xorijiy OTMlarda mutaxassislarni maqsadli tayyorlash uchun
Oʻzbekistonning vazirlik va idoralari tomonidan ajratilgan mablagʻlar
hisobidan taʼlim olgan fuqarolar
Oʻzbekistonning xalqaro shartnomalari, Prezident va Vazirlar
Mahkamasining qarorlarida nazarda tutilgan boshqa hollar

Maxsus imtihon bilan

Xalqaro tan olingan OTM reytinglari

The Times Higher
Education World
University Rankings
2022

2021 Academic
Ranking of World
Universities
(ARWU)

https://www.timeshighereducation.
com/world-university-rankings/2022
/world-ranking#!/page/0/length/25/
sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

https://www.shanghairanking.
com/rankings/arwu/2021

QS World
University
Rankings 2022

Agar Siz oʻqigan OTM ushbu roʻyxatda boʻlmasa, demak,
Sizning diplomingiz maxsus imtihondan keyingina O‘zbekistonda
tan olinadi

Qanday hujjatlar zarur?

davlat boji toʻlanganligi haqidagi kvitansiya.

Ta’lim hujjatlarini onlayn nostriﬁkatsiya qilish
https://my.gov.uz/uz/service/sub-services?domen=19&id=8

D

pasport va pasport nusxasi;

C

diplom va ilovani aslini davlat (oʻzbek) tiliga tarjima qilib notariusdan
tasdiqlangani (2 nusxada);

B

diplom va ilovaning asli (ariza qabul qilingandan so‘ng egasiga qaytariladi);

https://www.topuniversities.com/
university-rankings/worlduniversity-rankings/2022

Ta’lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha
qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida
https://lex.uz/docs/-4164675
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3.8. Xorijda ta’lim imkoniyatlari OTM

O‘zbekistonning mehnat migratsiyasi mamlakatlar bo‘yicha (ming kishi)

Xorijiy universitetga hujjat topshirish tartibi

Ayni paytda O‘zbekistondan jami 34 990 nafar talaba oliy oʻquv yurtlarida
xorijda tahsil olmoqda. O‘zbekistonlik talabalar uchun xorijda ta’lim olishning
eng mashhur yoʻnalishlari quyidagilar:

Internet orqali sizni
qiziqtirgan xorijiy
universitetlar haqida:
reyting, qabul mezonlari,
kurslar haqida ma’lumot,
stipendiya va grant
imkoniyatlarini izlang

02. Universitetga

03. Stipendiya dasturlari yoki grant

hujjat topshiring
Qabul mezonlari boʻyicha
talab qilingan hujjatlaringizni
tayyorlang. Koʻpgina xorijiy

imkoniyatlaridan foydalaning
Stipendiya dasturlari bilan tanishib chiqing,
mezon boʻyicha zarur hujjatlarni tayyorlang.
Hujjat topshirish belgilangan sanasidan

universitetlarga 30 sentyabrga
qadar ariza topshirish
maqsadga muvofiq.

kechiktirmang. Koʻpgina xorijiy
universitetlarda grant yutib olish imkoniyati
mavjud. Grantlar tanlov asosida berilib, uning
talablarini bajargan holda, bosqichlardan
oʻtib, yutib olish imkoniyat mavjud.

Saralash komissiyasi
Qabul hujjatlarini koʻrib

rasmiylashtirish

chiqish vaqt talab etadi.

Qabulga oid hujjatlar,

Ma’lum vaqtdan keyin

pasport, viza, bank

natijalar e’lon qilinadi yoki

ma’lumotnomasi, sugʻurta

shaxsiy elektron

va boshqa hujjatlarni

pochtangizga natijangiz

rasmiylashtiring

25000
20000
15000
10000
5000
0

O‘zbekistonlik talabalar uchun stipendiya imkoniyatlari

O‘qishni boshlang!

Hujjatlarni

Xorijdagi talabalar soni

01. Tadqiqot oʻtkazing

Canon Foundation Research Fellowship

GoEuro European Study Abroad Scholarship

Jean Monet Scholarship Program

04. Bir nechta
universitetga topshiring
Bir vaqtning oʻzida bir
nechta stipendiya dasturlari
yoki grantlarga hujjat
topshirishingiz mumkin

Erasmus Mundus (Medical Master Studies)

Japan WorldBank Graduate Scholarships

Trendhim Scholarship

boʻyicha xabar keladi

Grant va stipendiyalar haqida ma’lumot

O‘qishga qabul
qilindingiz!

Grants and Opportunities

Grantlar.uz

Grantlar va stipendiyalar
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4.1. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash tartibi
Namunaviy biznes
loyihalar

Biznesni ro‘yxatdan
o‘tkazish

Yagona interaktiv davlat
xizmatlari por tali

Elektron
litsenziyalash tizimi

https://chamber.uz/uz/page/5613

https://fo.birdarcha.uz/s/uz_landing#

https://my.gov.uz/oz

https://license.gov.uz/

1-bosqich

Biznes reja namunalari

2-bosqich
YAIDXP portalining
tadbirkorlik subyektlarini
roʻyxatdan oʻtkazish moduli

https://www.standart.uz/site/index

3-bosqich

4-bosqich

Yagona interaktiv davlat

Litsenziyalash

xizmatlari portali

va standartlashtirish

G‘oya

Roʻyxatdan oʻtish

Davlat xizmatlari

Biznes boshlash uchun

Tadbirkorlik subyektlarini

Tadbirkorlik subyekti bir

gʻoyangiz boʻlishi lozim.

“Yagona darcha” tizimi

qator davlat xizmatlaridan

Shuningdek, uni biznes-reja

orqali roʻyxatdan oʻtkazish

foydalanishi mumkin

koʻrinishga keltirish zarur

O‘zbekiston texnik jihatdan
tar tibga solish agentligi

Litsenziyalash va
standartlashtirish
Tadbirkorlik faoliyat turlariga
qarab ba’zi subyektlar litsenziya
olishlari yoki standartlashtirishdan
oʻtishlari lozim

Bozor
O‘z mahsulotingiz va
xizmatlaringiz bilan
bozorga chiqishingiz
mumkin
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4.2. Tadbirkorlik faoliyatini yuritishda koʻmaklashuvchi
tashkilotlar
Moliyaviy xizmatlar
Kreditlar ajratish, lizing, kafolat xizmatlari, biznes reja tuzish va biznes
hisobotlar

Bank xizmatlari

Yuridik xizmatlar
Yuridik xizmatlar, maslahatlar, konsultatsiya va notarial xizmatlar

Yuridik maslahat
xizmatlarini ko‘rsatuvchi
tijorat tashkilotlari reyestri
https://minjust.uz/uz/interactive/
reestr-law-serv/?ELEMENT_ID=99343

https://bank.uz/uz/orgs/banks

Sug‘ur ta kompaniyalari
ro‘yxati
https://bank.uz/uz/orgs/strakhovyeagentstva

“Toshkent” Respublika
fond birjasi

O’zbekiston Respublikasi
Qonunchilik ma’ lumotlari
milliy bazasi
https://lex.uz/

Norma.uz Axborot-huquqiy
por tali
https://www.norma.uz/oz/

https://www.uzse.uz/?locale=uz

SSP xizmatlari
(bepul /pullik)
https://chamber.uz/uz/page/5603

Elektron notarius
https://e-notarius.uz/
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Huquqiy axborot por tali

Pochta xizmatlari

https://advice.uz/uz

https://www.pochta.uz/uz/

Boshqa xizmatlar
Aloqa, yuk tashish va boshqa xizmatlar

Elektron soliq xizmatlari
https://my.soliq.uz/main/

Logistika xizmatlari
https://www.logistika.uz/

Davlat bojxona
qoʻmitasi
Telekommunikatsiya
xizmatlari

https://www.customs.uz/
oz/lists/interactive

https://uztelecom.uz/

Mahsulot va xizmatlar
por tali
O‘zbekiston Respublikasi
Investitsiyalar va tashqi
savdo vazirlgi
https://mift.uz/uz

https://glotr.uz/uz/
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5.1. Xalqaro onlayn kasb-hunar va taʼlim resurslari
Xalqaro eng sara onlayn ta’lim platformalari (qisman bepul)

www.udemy.com

www.udacity.com

www.coursera.org

Sun’iy intellekt

Ma’lumotlarni qayta ishlash

Avtonom tizimlar

Biznes

Biznes

Informatika

Bulutli texnologiyalar
Kiberxavfsizlik
Ma’lumotlarni qayta ishlash
Mahsulot menejmenti
Dasturlash va dasturiy
ta’minotlarni ishlab chiqish
Karyera

Shaxsiy rivojlanish
Axborot texnologiyalari
Xorijiy tillarni oʻrganish
Matematika va mantiq
Fizika va muhandislik
Tibbiyot
Ijtimoiy fanlar
San’at va gumanitar fanlar

Dasturiy ta’minotlarni
ishlab chiqish

www.linkedin.com/learning/

Biznes tahlil va strategiya

Biznes

Biznes dasturiy taʼminot va
qurilmalar

Moliya va Buxgalteriya

Karyera qilish

Axborot texnologiyalari va
dasturiy ta’minotlar

Mijozlarga xizmat ko‘rsatish

Oﬁs ishlarida samaradorlik
Shaxsiy rivojlanish
Dizayn
Marketing
Qiziqishlar
Suratga olish va video
Salomatlik va jismoniy tarbiya
Musiqa
O‘qitish va akademik soha

Moliya va buxgalteriya
Inson resurslari
Liderlik va menejment
Marketing
Professional rivojlanish
Loyihalar menejmenti
Savdo
Kichik biznes va tadbirkorlik
Taʼlim va malaka oshirish
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www.skillshare.com

www.mindvalley.com

www.edx.org

www.alison.com

Animatsiya

Shaxsiy rivojlanish

Arxitektura, san’at va Madaniyat

Biznes

Ijodiy yozish

Karyera

Biologiya va Atrof muhit

Muhandislik va qurilish

Film va video

Tadbirkorlik

Biznes va menejment

Tibbiyot

Amaliy sanʼat

Psixologiya

Kimyo, ﬁzika, matematika

Axborot texnologiyalari

Kommunikatsiya, Informatika

Xorijiy tillar

Maʼlumotlarni qayta ishlash

Menejment

Dizayn, Iqtisodiyot va moliya

Shaxsiy rivojlanish

Taʼlim va malaka oshirish

Savdo va marketing

Elektronika, muhandislik

Oʻqitish va malaka oshirish

Graﬁk dizayn
Musiqa
Suratga olish
UI/UX dizayn
Veb-dasturlash
Biznes tahlil

www.duolingo.com

Frilans va tadbirkorlik

Energetika va Yer resurslari
Oziq-ovqat va oziqalanish

Liderlik va Menejment

Salomatlik, tibbiyot va xavfsizlik

Marketing
Qiziqishlar

Tarix, adabiyot, falsafa va etika

Samaradorlik

Xorijiy tillar, huquqshunoslik

Illustratsiya

www.memrise.com

Gumanitar va ijtimoiy fanlar

https://ed.ted.com/
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5.2. O‘zbek tilidagi kasb-hunar va taʼlim resurslari
O‘zbekistondagi onlayn ta’lim imkoniyatlari (bepul)

Programmer Uz:
https://www.youtube.com/channel/UCwyh6lL8
iwZHYO4bF63001A

w w w.xanakademiyasi.uz
Matematika
I
Aniq va tabiiy fanlar
Axborot texnologiyalari
I Iqtisodiyot

Saidbek Arislonov:
https://www.youtube.com/channel/UChEMatfOEA
Quny-TIJidM8w

Axborot texnologiyalari:

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

Najot Ta’ lim:
https://www.youtube.com/channel/UCytCYl147
IJuJrqEsT4kg5Q

Kadirov Dev:

Kadirov Dev:

https://www.youtube.com/channel/UCcjcQHyiS
PtGMhpiCc4mGfQ

https://www.youtube.com/channel/UCcjcQHyiS
PtGMhpiCc4mGfQ

Farkhod Dadajonov:
https://www.youtube.com/user/Farkhod1982

Botir Ziyatov:
https://www.youtube.com/channel/UCITeBYoT2Mx
V_GDdYK8lSCA
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Biznes va rivojlanish:
FeruzX
MFaktor

https://www.youtube.com/c/FeruzX/videos

https://www.youtube.com/channel/UCOH0xOR3
ZUiqFVd6cf2djiQ

Ikhtiyar Dosmetov
Ibrahim Gulyamov - IT, meditsina,
media va konsalting

https://www.youtube.com/channel/UC7wodcvtxb
SetfYHbodtV9A

https://www.youtube.com/channel/UCXmNeW64y
by98QUmJ6hj3Mw

Shaha Dolimov
Muhammadali Eshonqulov

https://www.youtube.com/channel/UCjJkkNvXDhwKt
Z2DbqPa_9A/featured

https://www.youtube.com/channel/UCEb8Yhsc
R9ztDbAhBYw3nNw

Bobir Akilkhanov

Murad Nazarov
https://www.youtube.com/channel/UCEJ5JNepvPs
B4ypwhTHHWGg

Teacher Azam
https://www.youtube.com/channel/UCcmh4
HUS-Ei8MfqkH8-up8A

https://www.youtube.com/channel/UCRuLBy7
tdz1BzwvrIR1vQJA
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5.3. Oﬂayn kasb-hunar va oʻquv markazlari

5.4. Tashqi migratsiya imkoniyatlari
O‘zbekistonning mehnat migratsiyasi mamlakatlar bo‘yicha (ming kishi)

Andijon viloyati
O‘zbekiston oshpazlar
uyushmasining
pazandachilik kurslari
http://www.chefs.uz/uz

Karyera yoʻnalishlari,
malaka oshirish kurslari,
volontyorlik faoliyati uchun
foydali resurslar

Namangan viloyati

Mehnat migrantlari soni

1600
1400
1200
1000
800

642

600
400
200

https://myfuture.edu.au/home

1500

240
71

0

Rossiya Qozog‘iston

Farg’ona viloyati

Monomarkazda 22 turdagi
ishchi kasblar, 5 ta xorijiy til
hamda tadbirkorlik ko‘nikmalari
va moliyaviy savodxonlik
bo`yicha qisqa muddati
2,3,4 oylik o`quv kurslari
tashkil etilgan
https://monomarkaz.uz/public/index.php

Tashqi mehnat
migrasiyasi
agentligi
hamkorlikda
taqdim
etgan o‘quv
yo‘nalishlari

Xususiy bandlik
agentliklari
REESTRI

Koreya

42

5

Turkiya

BAA

Mehnat
migratsiyasi
va xorijdagi
migratsiya
jarayonlari
bo‘yicha onlayn
maslahat portali

Boshqa
mamlakatlar

Tashqi mehnat
migratsiyasi
agentiligiga
taqdim etilgan
bo’sh ish
o’rinlari
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Farg'ona vodiysida iqtisodiy faol aholi soni jami, ming kishi (2020-yil)

5.5. O‘zbekistonda mehnat bozori

1800,0

Ish bilan band aholi (bir davrda o‘rtacha; ming kishi)
(2021-yil 2-chorak)

1625,7

1600,0
1376,5
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800,0
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400,0
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14000,0
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shundan: ish bilan ta'minlangan

15000,0

Iqtisodiy faol aholi

5000000
4000000

665,8

Savdo

3640,9
0,0

500,0

3106090

3044230
2298244

2230178 2087254

2540574

1000000

1890,0

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

3866301

3613957

2000000

1298,8

Sanoat

3893193

3000000

1481,0

Qurilish

7736906

8000000

5196719

1159,1

Tashish va saqlash

9000000

6000000

654,6

Ta'lim

Farg‘ona

7000000

2722,1

Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar

Namangan

Farg'ona vodiysida iqtisodiy faol aholi soni jami, ming kishi (2020-yil)

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha mehnat bozori (bir davrda o‘rtacha;
ming kishi) (2021 yil 2-chorak)
Boshqa turlari

Andijon

15500,0

1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3500,0 4000,0

0

Sanoat

Qurilish

Savdo

Tashish va Yashash va Axborot va Moliyaviy
saqlash ovqatlanish
aloqa
va sug'urta
faoliyati
bo‘yicha
xizmatlar

Ta'lim

San'at,
Sog'liqni
ko'ngil
saqlash va
ochish va
ijtimoiy
xizmatlar dam olish

Boshqa
turlari
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5.6. Hunarmandchilik boʻyicha kasb yoʻnalishlari
Hunarmandchilik faoliyatining asosiy yo‘nalishlari, hunarmandlar tomonidan
ishlab chiqariladigan buyumlar va tovarlar (ish, xizmat ko‘rsatish) turlarining
RO‘YXATI
T/r

Asosiy yo‘nalishlar

1

Ganch oʻymakorligi

Mahsulotlarning asosiy turlari
Qandillar, devor shamdonlari, koʻzgu, naqshlar, stalaktitlar,
muqarnas (friz), karnizlar, ustunlar elementlari, panjaralar,
haykalchalar, panno, shift va devor bezaklari va asoslari,
ganchdan yasalgan arxitektura va qurilish elementlari, boshqa
amaliy bezak mahsulotlari

T/r

Asosiy yo‘nalishlar

Mahsulotlarning asosiy turlari

8

Tunukadan yasalgan
buyumlar

Qoʻlda yasalgan tunuka buyumlar: guldor va jimjimador tarnov
va quvurlar, oshxona anjomlari (oshpichoq, kapkir, choʻmich,
chovli, elak, mantiqasqon va boshqalar), uy-roʻzgʻor buyumlari
(kiyim va parda ilgichlar, qoʻl yuvgich, tutqichlar, soyabonlar)

9

Milliy poyabzal
tayyorlash

Qo‘lda va yakka tartibda tikilgan milliy poyabzallar, teridan mahsi
va kovushlar, kirza va kigiz etiklar, sandallar, shippaklar, tuﬂilar.

10

Milliy liboslar tayyorlash

Chopon, yaxtak, nimcha, bolalar choponlari, toʻy liboslari va
boshqa milliy kiyimlar.

11

Bosh kiyimlar tayyorlash

Do‘ppi, telpak, salla, shuningdek mo‘yna, qorako‘l, teri va qo‘lda
ishlov berilgan materiallardan tikilgan boshqa bosh kiyimlar.

2

Qoʻlda gilam toʻqish

Gilam va gilamchalar, paloslar, xurjunlar, kigiz buyumlar,
sholchalar, joynamozlar, oʻtovlar, tabiiy toladan tayyorlangan
buyumlar.

12

Yogʻoch oʻymakorligi

Yog‘och o‘ymakorligi uslubida bajarilgan barcha amaliy-bezak
san’at turlari.

3

Qo‘lda gazlamalar to‘qish

Atlas, beqasam, adras, salla, tabiiy ipak, ip kalava, jun va sun’iy
ipdan toʻqilgan gazlamalar

13

Suyakka o‘yma naqsh
solish

4

Tosh oʻymakorligi

Toshdan tayyorlangan esdalik buyumlar, mayda plastikalar,
qutichalar, yozuv anjomlari, shamdonlar, panno, relyeﬂar va
kontrrelyeﬂar, barelyeﬂar, geroldika va ramzlar, toshni pardozlash
yoʻli bilan tayyorlangan bezaklar va boshqa bezak buyumlar.

Esdalik sovgʻalari, mayda haykalchalar, netske, qutichalar,
pichoq, qilich, xanjar soplari, suyakdan bezak bergan holda
tayyorlangan boshqa amaliy bezak mahsulotlari.

14

Gul bosilgan gazlamalar
va chokli buyumlar

5

Miniatyura, rang tasvir,
naqqoshlik va bo‘yoqli
naqshlar

Lok miniatyurasi texnikasida tayyorlangan buyumlar: qutichalar,
suratlar; devor, qog‘oz mato, teri, gazlama, papye-mashe, yog‘och,
qovoq, karton, suyak va emaldagi naqshlar va rasmlar; xattotlik
uslubida tayyorlangan qoʻlyozmalar, kitoblar, miniatyura va tasviriy
san’at asarlari, risolalar va boshqa buyumlarni; muqovalash.

Turli xil matolarga gul bosish usulida tayyorlangan buyumlar:
“batik”, milliy koʻrpa va koʻrpachalar, yostiqlar, belbogʻlar,
jiyaklar, sumkalar, tasmalar, bolalar kiyimlari va boshqa chokli
hunarmandchilik buyumlari.

15

Kashtachilik

Kashtachilik va toʻqilgan buyumlar, shuningdek, qoʻlda
tayyorlangan bosh kiyimlar qismlari (kashta mashina yordamida
ham tayyorlanishi mumkin).

Kandakorlik, misgarlik
buyumlari

Mis, latun, alyuminiydan yasalgan buyumlar (choynak, qumg‘on,
lagan, guldon, shuningdek bezash va amaliy maqsadlar uchun
moʻljallagan boshqa buyumlar)

16

Zardoʻzlik buyumlari

Metall iplardan foydalangan holda zardoʻzlik uslubida
tayyorlangan barcha hunarmandchilik mahsulotlari.

17

Musiqa asboblari

Metalldan yasalgan
buyumlar

Qoʻlda yasalgan metall buyumlar: eshiklar, naqshli darvozalar,
panjaralar, deraza va eshik tutqichlari, ilgaklar, qoʻngʻiroqlar,
zanjirlar, shamdonlar, ketmonlar, teshalar, xaskash, panshaxalar,
omochlar, barcha turdagi milliy qilich, xanjar va pichoqlar, ommaviy
ishlab chiqariladigan metall buyumlar.

Ishlab chiqarishdan tashqari usulda tayyorlangan barcha
turdagi milliy musiqa asboblari.

18

Chinni, fayans va
sopol buyumlari

Chinni, fayans va sopoldan tayyorlangan amaliy-bezak
san’atining barcha turlari, arxitektura-bezak elementlari; chinni,
fayans va sopol buyumlarini naqsh va trafaret bilan bezash,
loydan tayyorlangan uy va oshxona buyumlari, tandirlar.

6

7
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T/r

Asosiy yo‘nalishlar

19

Qimmatbaho metalldan
yasalgan zargarlik
buyumlari

Qonunchilikka muvoﬁq tamgʻalanishi shart boʻlgan probali
oltin, kumush, platina va platina guruhidagi metallardan ijodiy,
mualliﬂik va milliy uslubda yasalgan buyumlar.

20

O‘yinchoqlar

Yogʻoch, metall, gips, mato, sopol va boshqa materiallardan
ishlab chiqarishdan tashqari sharoitda yasalgan oʻyinchoqlar.

21

Mayda haykaltaroshlik
buyumlari

22

23

24
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Charm mahsulotlari

Mualliﬂik mebellarini
tayyorlash
Yog‘ochdan tayyorlangan
xalq hunarmandchiligi
mahsulotlari

Mahsulotlarning asosiy turlari

Tabiiy va sun’iy materiallar (gips, shamot, mis, bronza, alyuminiy,
suyak, yogʻoch, tosh, sopol, chinni, fayans, va boshqalar)dan
yasalgan barcha turdagi haykaltaroshlik buyumlari.

T/r

Asosiy yo‘nalishlar

27

Mozayka ishlari

Devor va shift mozaykalari, tabiiy va sun’iy materialdan
mozayka pannolari tayyorlash.

28

Koʻzgu tayyorlash

Koʻzgu va koʻzgu sirtlari tayyorlash.

29

Shisha puﬂash ishlari

Badiiy puﬂash asosida ishlangan bra, mayda plastiklar, esdalik
buyumlari, taqinchoqlar.

30

Hajmli va shaklli
qoliplarda quyilgan
buyumlar

Tabiiy va sun’iy materiallardan quyma uslubda ishlangan
buyumlar, shuningdek (murakkab mexanizm va mashinalardan
foydalanmagan holda) mis, bronza, choʻyan, alyuminiydan
qoʻlda quyma uslubda ishlangan mahsulotlar.

31

Soatsozlik

Devorga osiladigan eksklyuziv, polda turadigan, kamin va qoʻl
soatlari tayyorlash, soat mexanizmlarini ta’mirlash.

32

Emallash ishlari

Emal qoplamali buyumlarni tayyorlash, emal qoplamalarini
ta’mirlash va tiklash.

33

Esdalik buyumlari

Turli tabiiy va sun’iy materiallardan har xil rangda
tayyorlangan esdalik va sovgʻa buyumlari; kamar, nishonlar,
tasbeh, guldastalar, ﬂoristika, ikebana va boshqa buyumlar.

34

Oddiy metallardan
milliy uslubda
tayyorlangan
taqinchoqlar

Oddiy metallardan milliy uslubda tayyorlangan barcha
taqinchoqlar (tumorlar, ziraklar, zebugardon, bilaguzuk, uzuk,
tillaqosh va boshqalar).

Egar-jabduq anjomlari, shu jumladan ular uchun arqon, belbogʻ,
qayish anjomlar, tabiiy va sun’iy charmdan tayyorlangan milliy
nimcha va bosh kiyimlar, charmdan tayyorlangan esdalik
buyumlari va boshqalar.
Amaliy-bezak san’ati predmetlariga kiradigan mebel
(toʻplamlari va alohida qismlari).
Oshxona anjomlari (oʻqlov, tuzdon, non quti, juva, keli, osh
taxta, chaqich), yogʻoch, faner va laminatdan tayyorlangan
turli hunarmandchilik mahsulotlari, belanchaklar, bolalar
aravachasi, beshik va uning anjomlari, turli xontaxtalar, sandiq,
jovon, eshik, rom, bezakli reykalar, surat uchun romlar (baget),
tokarlik uskunasidan tayyorlangan har xil shaklli hunarmandchilik
mahsulotlari, yogʻoch shaxmat taxtasi va donasi, panno,
yogʻochdan qoʻlda va kichik mexanizatsiya vositalari yordamida
yasalgan boshqa buyumlar.

25

Pechka va kaminlar yasash

Pechkalar, kaminlar, shuningdek ular uchun havo so‘rish qurilmalari

26

Novdalardan buyumlar
toʻqish

O‘simlik novdalaridan toʻqilgan buyumlar (qamish, tol, poxol,
tok novdalari va boshqa har xil daraxt novdalari).

Mahsulotlarning asosiy turlari

Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama
qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida
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5.7. Farg‘ona vodiysidagi faoliyat olib borayotgan
hunarmandchilik markazlari

Margʻilon shahri
“Atlas va adras toʻqish markazi ”
Ixtisosligi:
Milliy mato toʻqish, milliy libos, chitgarlik, misgarlik,
doʻppichilik, kashta tikish

Andijon viloyati
Andijon shahri “Jome memoriy majmuasi ”
Ixtisosligi:
Kashtachilik, zargarlik buyumlari, kulolchilik, milliy liboslar
tayyorlash, gul bosilgan gazlamalar va chokli buyumlar

"Hunarmand" uyushmasi tomonidan koʻrsatiladigan
XIZMATLAR

Namangan viloyati
Namangan shahri “Mulla Qirgʻiz madrasasi ”
Ixtisosligi:
Kashtachilik va sovgʻabop esdalik buyumlari

Namangan shahri
“Gʻurumsaroy kulolchilik maktabi ”
Ixtisosligi:
Kulolchilik

Fargʻona viloyati
Margʻilon shahri “Hunarmandlar markazi ”
Ixtisosligi:
Milliy hunarmanchilik majmuasi

"HUNARMAND" UYUSHMASI

https://hunar.uz/
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5.8. Boshlangʻich professional ta’lim bosqichida kadrlar
tayyorlaydigan ta’lim muassasalari
ANDIJON VILOYATI
Kollejlar roʻyxati
T/r Tuman / shahar

1

Andijon shahri

Kollej

Manzil

Andijon mashinasozlik kasb-hunar kolleji

https://yandex.uz/m
aps/-/CCUuA0wnxA

2

Andijon shahri

Andijon kompyuter texnologiyalari kolleji

https://goo.gl/maps/
74VqDg5SttbcratHA

3

Andijon shahri

Hunarmandchilik va ijtimoiy-iqtisodiyot kolleji

https://yandex.uz/ma
ps/-/CCUuA0X8lB

4

Andijon shahri

Andijon bank kolleji

https://yandex.uz/ma
ps/-/CCUuA0dhGC

5

Andijon shahri

Andijon 2-maishiy xizmat kasb-hunar kolleji

https://yandex.uz/ma
ps/-/CCUuA0hV8A

6

Xonobod shahri

Xonobod axborot texnologiyalari va sanoat kolleji

171500, Xonobod
shaxar fozilomon MFY
koinot ko`cha 100 uy

7
8
9

Andijon tumani
Andijon tumani
Andijon tumani

10 Asaka tumani
11

Asaka tumani

12

Asaka tumani

13

Baliqchi tumani

Andijon tuman Oq yor sanoat kolleji

170613, Andijon tumani,
Oqyor ko`chasi, 1-uy

Andijon tuman agrosanoat kasb-hunar kolleji

170623, Andijon tumani,
Nayman QFY,
Chavkandaryo MFY

Andijon tuman sanoat va energetika kolleji

170603, Andijon tumani,
Butakora QFY

Asaka iqtisodiyot va xizmat koʻrsatish kolleji

170200, Asaka tumani,
Margʻiloniy ko`chasi, 91-uy

Asaka qishloq xoʻjaligi kasb-hunar kolleji

170200, Asaka tumani,
Margʻiloniy ko`chasi, 93-uy

Asaka tumani Qadim transport va agroservis kolleji

170209, Asaka tumani,
Qadim QFY, Qipchoq
qishlogʻi

Chinobod qurilish kasb-hunar kolleji

https://yandex.uz/ma
ps/-/CCUuA8BMKC

T/r Tuman / shahar

Kollej

Manzil

14

Baliqchi tumani

Baliqchi sanoat va transport kolleji

170302, Baliqchi tumani,
Baliqchi QFY, Gurovon MFY

15

Boʻz tumani

Bo‘z qurilish va kommunal xo‘jaligi kolleji

Boʻz tumani,
A.Ikromov koʻchasi,
132 uy, ind. 170400

16

Buloqboshi tumani Buloqboshi sanoat kasb-hunar kolleji

https://yandex.uz/ma
ps/-/CCUuA8RNkB

17

Buloqboshi tumani Buloqboshi maishiy xizmat kolleji

170503, Buloqboshi
tumani, Nayman QFY,
P.Abullayev ko‘cha

18

Jalaquduq tumani Jalaquduq sanoat va transport kasb-hunar kolleji

171101, Jalaquduq t.
Abdullabiy QFY
Qalambek MFY

19

Jalaquduq tumani Jalaquduq xizmat koʻrsatish kasb-hunar kolleji

171103, Jalaquduq t.
Beshtol QFY 1-uy

20

Izboskan tumani

Izboskan ijtimoiy-iqtisodiyot kolleji

https://goo.gl/maps/
Dvf7ZAmKzeqHRkC69

21

Izboskan tumani

Izboskan transport kasb-hunar kolleji

171216, Izboskan t.
Tuyachi qishlogʻi
K.Umarov ko`chasi 1-uy

22

Marhamat tumani Marhamat qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish kolleji

170800, Marhamat t.
Mustaqillik 1a-uy

23

Marhamat tumani Marhamat qurilish va industriya kolleji

170800, Marhamat t.
Dehqonobod 69-uy

24

Oltinkoʻl tumani

Oltinkoʻl sanoat kasb-hunar kolleji

171007, Oltinkoʻl t.
Qoʻshtepasaroy QFY
A.Mirahmedov 1-uy

25

Oltinkoʻl tumani

Oltinkoʻl agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji

171009, Oltinko`l t.
Ijtimoyat QFY

26

Paxtaobod tumani Paxtaobod yengil sanoat kasb-hunar kolleji

171310, Paxtaobod t.
Ittifoq QFY Gulistonpastqishloq MFY

27

Paxtaobod tumani Paxtaobod maishiy xizmat kasb-hunar kolleji

171317, Paxtaobod t.
Uyg‘ur QFY Shovruq

28

Ulug‘nor tumani

170903, Ulugʻnor t.
Mingbuloq QFY
Boʻston MFY

Mingbuloq agrosanoat kasb-hunar kolleji
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T/r Tuman / shahar

Kollej

Manzil
Xoʻjaobod tumani,
Oltin vodiy QFY, Ipakchi
MFY, ind 171403

29

Xo‘jaobod tumani

30

Shahrixon tumani Andijon kompyuter texnologiyalari kolleji

171617, Shaxrixon t.
Сho‘ja MF bo‘ston 1-uy

31

Shahrixon tumani Hunarmandchilik va ijtimoiy-iqtisodiyot kolleji

171602, Shaxrixon t.
Paxtaobod QFY Qum MYF

32

Qo‘rg‘ontepa tumani Qoʻrgʻontepa qurilish kasb-hunar kolleji

170700, Qo`rgʻontepa t.
At-Termiziy ko`chasi 7-uy

Qo‘rg‘ontepa tumani Qorasuv qishloq xoʻjaligi kasb-hunar kolleji

170708, Qorasuv sh.
M.Ulug`bek 51-uy

33

Xoʻjaobod transport kasb-hunar kolleji

Texnikumlar roʻyxati
T/r Tuman / shahar

Texnikumlar

1

Asaka tumani

2

Qo‘rg‘ontepa tumani Qoʻrgʻontepa Abu Ali ibn Sino nomidagi

3

Paxtaobod tumani

Asaka agrotexnologiyalar texnikumi
Jamoat salomatligi texnikumi

Manzil
Asaka tumani, Zarbdor
QFY, Ergashobod m
https://goo.gl/maps/z
dipMytK4CcCA8jU9

Paxtaobod Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi

4

Paxtaobod tumani

5

Shahrixon tumani Shahrixon agrotexnologiyalar texnikumi

6

Shahrixon tumani Shahrixon agrosanoat texnikumi

7

Andijon shahri

Andijon viloyati yuridik texnikumi

8

Andijon shahri

Andijon arxitektura-qurilish texnikumi

----

9

Andijon shahri

Andijon media ta’lim texnikumi

----

Paxtaobod qishloq xoʻjaligi texnikumi

---https://goo.gl/maps/Z
MHJ5ypnx7zNwMob6

T/r Tuman / shahar

Texnikumlar

Manzil

10

Andijon shahri

Andijon Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi

11

Andijon shahri

Andijon transport texnikumi

12

Andijon tumani

Andijon axborot texnologiyalari texnikumi

13

Asaka tumani

Asaka transport va xizmat koʻrsatish texnikumi

14

Boʻston tumani

Boʻston Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi

15

Izboskan tumani

Izboskan agrosanoat texnikumi

----

16

Marhamat tumani

Andijon veterinariya meditsinasi texnikumi

----

17

Marhamat tumani Marhamat agrotexnologiyalar texnikumi

18

Oltinkoʻl tumani

Oltinkoʻl iqtisodiyot texnikumi

----

19

Xonobod shahri

Xonobod sanoat texnikumi

----

Andijon.sh Bobur
shohkoʻchasi, 28-uy
---https://goo.gl/maps/k
Rmhf6evR5ykJWvX9
---Boʻston tumani,
Boʻz shaharchasi,
Mirtemir koʻchasi, 5-uy

https://goo.gl/maps/1
pDjoSBQ5CVbBrbx6

---Andijon shahri,
Doʻstlik ko‘chasi, 2-uy

Kollejlar uchun
onlayn ariza topshirish
platformasi

Texnikumlarga
hujjatlarni onlayn
topshirish tizimi

https://kollej.edu.uz/

https://texnikum.edu.uz/

Professional ta’lim
tizimini yanada
takomillashtirishga
doir qo‘shimcha
chora-tadbirlar to‘g‘risida
https://lex.uz/ru/docs/-4500926

Oliy, o‘rta maxsus va professional
ta’lim muassasalari o‘rtasida ta’lim
jarayoni hamda tarmoq tashkilotlari
bilan ishlab chiqarish amaliyoti
uzviyligini kuchaytirish
chora-tadbirlari to‘g‘risida
https://lex.uz/docs/-5610994
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NAMANGAN VILOYATI
Kollejlar roʻyxati
T/r Tuman / shahar

Kollej

T/r Tuman / shahar
Manzil

Kollej

Manzil

16

Yangiqo‘rg‘on t.

Yangiqoʻrgʻon iqtisodiyot va transport kolleji

161200, Yangiqoʻrgʻon
Chortoq koʻchasi, 70-uy

17

Yangiqo‘rg‘on t.

Yangiqoʻrgʻon agroservis va transport kolleji

161204, Yangiqoʻrgʻon
Zarkent QFYda KXK

18

Uychi tumani

Uychi sanoat transport va aloqa kolleji

160811, Uychi tumani,
Soku qishlog‘i, Andijon
ko‘chasi, 14-uy

Namangan shahri Namangan shahar savdo va maishiy

160101, Namangan
shahar, Zirabulok 4-uy

Namangan shahri Namangan sanoat kasb-hunar kolleji

160103, Namangan
Amir Temur101-uy

3

Chust tumani

Chust sanoat kasb-hunar kolleji

161107, Chust shahar,
Chustiy koʻchasi, 35-uy

19

Uychi tumani

Uychi qishloq xoʻjalik kasb-hunar kolleji

160802, Uychi tuman,
Namangan 109-uy

4

Chust tumani

Chust qishloq xoʻjaligi kasb-hunar kolleji

161102, Chust shahar,
Buyuk Ipak yo‘li 96-uy

20

Uchqo‘rg‘on t.

Uchqoʻrgʻon iqtisodiyot kolleji

160904, Uchqoʻrgʻon
Andijon koʻchasi, 8-uy

5

Chust tumani

Chust tuman “Baymoq” agroiqtisodiyot kolleji

Chust tumani,
Baymok qishlogʻi

21

Uchqo‘rg‘on t.

Uchqoʻrgʻon tumani “Yangiyer” qishloq
xoʻjaligi kasb-hunar kolleji

160913, Uchqoʻrgʻon
Yangiyer qishlogʻi,
Bobur koʻchasi, 4-uy

6

Pop tumani

Pop qishloq xoʻjaligi kasb-hunar kolleji

Pop tumani Gurumsaroy
Doʻstlik koʻchasi, 25

22

Norin tumani

Norin qishloq xoʻjalik kasb-hunar kolleji

7

Pop tumani

Pop maishiy xizmat kasb-hunar kolleji

160512, Pop tuman,
Sang qishlogʻi

160400, Norin tuman,
Xaqulobod shahar,
O‘zbekiston 183-uy

Norin tumani

Norin tuman Norinkapa iqtisodiyot kolleji

8

Pop tumani

Pop tumani qishloq va suv xoʻjaligi kolleji

160517, Pop tumani,
Halqobod shaharchasi,
Nodira koʻchasi, 89-uy

23

160409, Norin tuman,
Changitma qishlog‘i,
Anorzor ko‘chasi, 46-uy

Mingbuloq tumani

9

To‘raqo‘rg‘on t.

Toʻraqoʻrgʻon iqtisodiyot va servis kolleji

160701, Toʻraqoʻrgʻon
shahar, Chust 16-uy

24

Mingbuloq tumani Dovduq sanoattransport kasb-hunar kolleji

160205, Mingbuloq
Dovduk mavzesi,
Do‘stlik 43-uy

10 To‘raqo‘rg‘on t.

25

Mingbuloq tumani

Toʻraqoʻrgʻon sanoat va transport kolleji

160718, To‘raqo‘rg‘on
tumani, Xo‘jand qishlog‘i,
Do‘stlik ko‘chasi, 10-uy

Mingbuloq maktabgacha ta’lim va xizmat
koʻrsatish kasb-hunar kolleji

Mingbuloq tumani,
Momoxon qishlogʻi

11

Kosonsoy maishiy xizmat kasb-hunar kolleji

Kosonsoy shahar,
Oxunboboyev 46-uy

26

Namangan tumani Namangan qishloq xoʻjalik kasb-hunar kolleji

160614, Namangan t.
Sho‘rqo‘rg‘on qishlog‘i,
To‘ron ko‘chasi, 24-uy

Kosonsoy tuman Qo‘qumboy qishloq
xo‘jaligi kasb-hunar kolleji
Kosonsoy qurilish va uy-joy kommunal
xoʻjaligi kasb-hunar kolleji

160306, Kosonsoy t.
Qoʻqimboy qishlog‘i,
Bog‘ ko‘chasi, 39-uy

27

Namangan tumani Tepaqoʻrgʻon pedagogika va servis kolleji

160610, Namangan
Tepakqo‘rg‘on qishlog‘i,
Toshbuloq 46-uy

1
2

xizmat koʻrsatish kasb-hunar kolleji

Kosonsoy tumani

12

Kosonsoy tumani

13

Kosonsoy tumani

14

Chortoq tumani

Chortoq maishiy xizmat kasb-hunar kolleji

161012, Chortok sh
Namangan 3-uy

15

Chortoq tumani

Chortoq tumani “Oyqiron” maishiy
xizmat kasb-hunar kolleji

161012, Chortoq t.
Oyqiron qishlog‘i,
Fitrat ko‘chasi, 4-uy

160309, Kosonsoy t.
Tergachi qishlog‘i

Kollejlar uchun
onlayn ariza topshirish
platformasi

Texnikumlarga
hujjatlarni onlayn
topshirish tizimi

https://kollej.edu.uz/

https://texnikum.edu.uz/
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Texnikumlar roʻyxati
T/r Tuman / shahar

Texnikumlar

T/r Tuman / shahar
Manzil

1

Namangan shahri Namangan Abu Ali ibn Sino nomidagi

1714401, Obixayot
MFY, U.Nosir 14-uy

2

Namangan shahri Namangan xizmat koʻrsatish va servis texnikumi

Namangan shahar,
Chortoq 75a-uy

3

Namangan shahri Namangan viloyati yuridik texnikumi

https://goo.gl/maps/o
RH3EjqesaP2tXXi9

4

Namangan shahri Namangan tadbirkorlikni tashkil etish texnikumi

5
6

Jamoat salomatligi texnikumi

Namangan shahri Namangan arxitektura va qurilish texnikumi
To‘raqo‘rg‘on t.

To‘raqo‘rg‘on agrotexnologiyalar texnikumi

----

8

To‘raqo‘rg‘on t.

Toʻraqoʻrgʻon xizmat koʻrsatish va
servis texnikumi

----

----

10

Kosonsoy tumani

Kosonsoy Abu Ali ibn Sino nomidagi
jamoat salomatligi texnikumi

11

Chortoq tumani

Chortoq Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi

12

Yangiqo‘rg‘on t.

Yangiqoʻrgʻon axborot texnologiyalari
texnikumi

13

Uychi tumani

Namangan sanoat texnikumi

Uychi jismoniy tarbiya va sport texnikumi

----

15

Uchqo‘rg‘on t.

Uchqo‘rg‘on sanoat-texnologiyalari texnikumi

----

16

Norin tumani

Norin Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat
salomatligi texnikumi

----

17

Norin tumani

Norin maishiy xizmat koʻrsatish va servis
texnikumi

----

18

Mingbuloq tumani

Mingbuloq yengil sanoat texnikumi

----

19

Namangan tumani Namangan sanoat va iqtisodiyot texnikumi

20

Namangan tumani Namangan sharq tillari va xizmat

https://goo.gl/maps/Q
ce8boCF1AmtPd7h7

----

Toʻraqoʻrgʻon agrosanoat texnikumi

Kosonsoy sanoatda axborot texnologiyalari
texnikumi

Uychi tumani

----

To‘raqo‘rg‘on t.

Kosonsoy tumani

Manzil

14

----

7

9

Texnikumlar

https://yandex.uz/m
aps/-/CCUuA0hV8A

----

https://yandex.uz/m
aps/-/CCUuA0hV8A

----

koʻrsatish texnikumi

Professional ta’lim tizimini yanada
takomillashtirishga doir qo‘shimcha
chora-tadbirlar to‘g‘risida
https://lex.uz/ru/docs/-4500926

Oliy, o‘rta maxsus va professional ta’lim
muassasalari o‘rtasida ta’lim jarayoni hamda
tarmoq tashkilotlari bilan ishlab
chiqarish amaliyoti uzviyligini kuchaytirish
chora-tadbirlari to‘g‘risida
https://lex.uz/docs/-5610994

----
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FARG‘ONA VILOYATI
Kollejlar roʻyxati
T/r Tuman / shahar
1
2

Farg‘ona shahri
Farg‘ona shahri

Kollej
Fargʻona shahar maishiy xizmat va
pedagogika kolleji
Imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan Fargʻona shahar kolleji

T/r Tuman / shahar
Manzil
151100, Yoshlik
ko`chasi 18 b-uy
https://yandex.uz/ma
ps/-/CCUuALSU8C
150700, N.Maxmudov
ko`chasi 2a-uy

Kollej

Manzil

16

Yozyovon tumani

Yozyovon qishloq xoʻjalik kasb-hunar kolleji

150600, Yozovon
Andijon ko‘chasi 1-uy

17

Quva tumani

Quva qishloq xoʻjaligi va ijtimoiyiqtisodiyot kasb-hunar kolleji

158018, Mingchinor
qishlogʻi

18

Oltiariq tumani

Oltiariq qishloq xoʻjalik kasb-hunar kolleji

151200, Mustaqillik
ko`chasi 302-uy

19

Oltiariq tumani

Oltiariq maishiy xizmat kasb-hunar kolleji

151200, Qalchugʻay
qishlogʻi

3

Qo‘qon shahri

4

Marg‘ilon shahri Margʻilon yengil sanoat kasb-hunar kolleji

151100, B.Margʻiloniy
ko`chasi 173-uy

20

Qo‘shtepa tumani

Qoʻshtepa tumani agrosanoat kolleji

151001, Langar
qishlogʻi Nurobod 18-uy

5

Marg‘ilon shahri Margʻilon yengil sanoat va turizm kolleji

Margʻilon, Turkiston
koʻchasi, 238А

21

Qo‘shtepa tumani

Qoʻshtepa qishloq xoʻjaligi va transport kolleji

6

Quvasoy shahri

Quvasoy iqtisodiyot, xizmat koʻrsatish va
servis kasb-hunar kolleji

Qoʻshtepa tumani,
Langar qishlogʻi,
Nurobod indeks:151001

22

Rishton tumani

Rishton sanoat kasb-hunar kolleji

151300, Fargʻona
ko`chasi, 30-uy

7

Beshariq tumani

Beshariq yengil sanoat va xizmat
koʻrsatish kasb-hunar kolleji

23

Rishton tumani

Rishton iqtisodiyot va servis kasb-hunar kolleji

151300, Uyrat
qishlogʻi

8

Beshariq tumani

Beshariq qishloq xoʻjalik kasb-hunar kolleji

150300, Sirdaryo
ko`chasi 11-uy

Soʻx tumani

Soʻx qishloq xoʻjalik kasb-hunar kolleji

9

Bog‘dod tumani

Bogʻdod qishloq xoʻjalik kasb-hunar kolleji

150200, Nematullaev
ko`chasi 49-uy

24

151400, Pidirgon
qishlogʻi

25

Toshloq tumani

Toshloq xizmat koʻrsatish va servis kolleji

151500, Qumariq
qishlogʻi

26

Toshloq tumani

Toshloq agrosanoat kasb-hunar kolleji

151500, Zarkent
Navoiy ko`chasi

27

O‘zbekiston t.

O‘zbekiston agrosanoat kasb-hunar kolleji

151800, Konizar
qishlogʻi

28

O‘zbekiston t.

O‘zbekiston qishloq xoʻjalik kasb-hunar kolleji

151800, Do`stlarobod
qo`rgʻoni

29

Uchko‘prik tumani Uchkoʻprik sanoat kasb-hunar kolleji

151600, Uchko`prik
qishlogʻi, Navro`z
ko`chasi, 4-uy

30

Uchko‘prik tumani Uchkoʻprik transport va qurilish kasb-hunar kolleji

151600, Qumbosti
qishlogʻi

Qoʻqon yengil sanoat va pedagogika kolleji

150900, Chek
qishlogʻi, 67-uy
----

150200, Paxtachi
qishlogʻi

10 Bog‘dod tumani

Bogʻdod iqtisodiyot va maishiy xizmat kolleji

11

Buvayda iqtisodiyot va xizmat koʻrsatish
kasb-hunar kolleji

151900, Chuqurqishloq
qishlog‘i

Buvayda avtomobil yoʻllari kolleji

151900, Oqqo`rgʻon
qishlogʻi

Dangʻara sanoat kasb-hunar kolleji

150500, Toshkent
ko`chasi 4-uy

12
13

Buvayda tumani
Buvayda tumani
Dang‘ara tumani

14

Dang‘ara tumani

Dangʻara transport kasb-hunar kolleji

150500, Naymancha
qishlogʻi Baxor 15-uy

15

Yozyovon tumani

Yozyovon transport kasb-hunar kolleji

150600, Soy bo`yi
qishlogʻi
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T/r Tuman / shahar

Kollej

Manzil

31

Farg‘ona tumani

Fargʻona tumani qishloq xoʻjalik va
xizmat koʻrsatish kasb-hunar kolleji

151400, Usmonobod
qishlogʻi

32

Farg‘ona tumani

Fargʻona tumani iqtisodiyot kolleji

151400, Xonqiz
qishlogʻi

33

Furqat tumani

Furqat ijtimoiy-iqtisodiyot kolleji

151700, Navbaxor
qishlogʻi

Texnikumlar roʻyxati
T/r Tuman / shahar

Texnikumlar

Manzil

T/r Tuman / shahar

Texnikumlar

Manzil

Margʻilon Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi

----

12

Marg‘ilon shahri

13

Marg‘ilon shahri 2-Margʻilon Abu Ali ibn Sino nomidagi

----

14

Marg‘ilon shahri Margʻilon bank-moliya texnikumi

----

15

Beshariq tumani

Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi

Beshariq tumani oltin
vodiy koʻchasi 69-uy

16

Dang‘ara tumani

Dangʻara koʻp tarmoqli texnikumi

https://goo.gl/maps/L
WLaB4hcMoaCWiMo9

17

Quva tumani

Quva Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat
salomatligi texnikumi

----

18

Oltiariq tumani

Oltiariq sanoat texnikumi

----

19

Rishton tumani

Rishton Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi

----

Jamoat salomatligi texnikumi

1

Farg‘ona shahri

Fargʻona sanoat va xizmat koʻrsatish texnikumi

https://yandex.uz/ma
ps/-/CCUuAPVroA

2

Farg‘ona shahri

Fargʻona soliq texnikumi

Fargʻona shahri,
Fargʻona k. 122-uy

3

Farg‘ona shahri

Fargʻona viloyat yuridik texnikumi

----

4

Farg‘ona shahri

Fargʻona koʻp tarmoqli texnikumi

----

20

Toshloq tumani

Toshloq texnik xizmat koʻrsatish texnikumi

----

5

Qo‘qon shahri

Fargʻona axborot texnologiyalari texnikumi

----

21

O‘zbekiston t.

O‘zbekiston sanoat texnikumi

----

6

Qo‘qon shahri

Qoʻqon neft va gaz sanoati texnikumi

----

22

Farg‘ona tumani

Fargʻona transport va servis texnikumi

----

7

Qo‘qon shahri

Qoʻqon temir yoʻl texnikumi

----

8

Qo‘qon shahri

Qoʻqon avtomobil va yoʻllar texnikumi

Qoʻqon, Turkiston
koʻchasi, 145

9

Qo‘qon shahri

Qoʻqon qishloq xoʻjaligi va texnologiyalar
texnikum

Qoʻqon sh.,
Movarounnaxr k., 92-uy

10

Marg‘ilon shahri

Margʻilon koʻp tarmoqli texnikumi

----

11

Marg‘ilon shahri

Margʻilon arxitektura va qurilish texnikumi

----

Kollejlar uchun
onlayn ariza topshirish
platformasi

Texnikumlarga
hujjatlarni onlayn
topshirish tizimi

https://kollej.edu.uz/

https://texnikum.edu.uz/

Professional ta’lim
tizimini yanada
takomillashtirishga
doir qo‘shimcha
chora-tadbirlar to‘g‘risida
https://lex.uz/ru/docs/-4500926

Oliy, o‘rta maxsus va professional
ta’lim muassasalari o‘rtasida ta’lim
jarayoni hamda tarmoq tashkilotlari
bilan ishlab chiqarish amaliyoti
uzviyligini kuchaytirish
chora-tadbirlari to‘g‘risida
https://lex.uz/docs/-5610994
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6. Ishga joylashish va ish faoliyatidagi tavsiyalar

6.1. Ishda muvaffaqiyat qozonish uchun sizga kerak
bo‘ladigan 10 ta asosiy koʻnikma
Kommunikatsiya
Ushbu koʻnikma tinglash, yozish va
gapirishni oʻz ichiga oladi. Ish beruvchilar
sizning ﬁkr va gʻoyalaringizni aniq va
samarali ifoda etishingizni koʻrishni
xohlaydilar. Yaxshi tinglovchi boʻlish, siz
boshqalarning his-tuygʻularini tushunishga,
mustahkam munosabatlar oʻrnatishga va
nizolarni hal qilishga intilishni anglatadi.

Muammoni hal etish
Har bir bajarayotgan ishingizda qiyinchiliklar
yuzaga kelishi mumkin. Siz muammolarni
tahlil qilish, toʻgʻri qarorlar qabul qilish va
muammolarni bartaraf etish qobiliyatiga ega
boʻlishingiz lozim.

Tashabbuskorlik
Jamoada ishlash
Koʻp kasblar hamkasb yoki mijozlaringiz
bilan samarali va hurmat bilan ishlashingizni
talab qiladi. Ish beruvchilar boshqalarga
munosib xizmat koʻrsatadigan xodimni
xohlaydilar.

Tahlil va bashorat qilish
Muammolarni aniqlash va oqilona qarorlar
qabul qilishda puxta tahlil qiling.
Vaziyatni baholang, muhim savollar bering,
mumkin boʻlgan yechimlarni koʻrib chiqing
va harakatlar rejasini tuzing.

Muammoli vaziyatlarga faol javob berib,
savollarga javob topishda tashabbus
ko‘rsatishingiz mumkin. Bu ish beruvchilarga
shaxsiy mas'uliyatni oʻz zimmangizga
olayotganingizni va rahbar sifatida
rivojlanayotganingizni koʻrsatadi.

Professionallik va kasbiy ahloq
Ish beruvchilar sizning harakatlaringiz va
ishdagi faoliyatingizda shaxsiy javobgarlikni
koʻrsatishingizni xohlaydilar. Ishga oʻz
vaqtida kelishingiz, boshqalar bilan samarali
ishlashingiz va ish vaqtida ortiqcha ogʻzaki
muloqot qilishingiz ish beruvchiga ishga
boʻlgan munosabatingizni anglashga
yordam beradi.

Yetakchilik
Ish jarayonida boshqalarga ish o‘rgatishingiz
va kasbiy rivojlanishda shaxslararo
koʻnikmalarni qoʻllash orqali yetakchilikni
namoyon eta olasiz. Shuningdek, vazifalarni
bajarishda ragʻbatlantirish, tartibga solish,
ustuvorlik berish va yuklashda xayrixohlik
koʻrsatishingiz mumkin.

Raqamli texnologiyalar
Ish beruvchilar odatda maxsus dasturiy
ta'minotda ishlay oladigan xodimlarni
izlaydilar. Shuning uchun, kompyuterning
asosiy koʻnikmalarini bilishingiz va yangi
texnik vositalarida ishlashni tezda
oʻrganishingizni kutadilar.

Batafsil va aniq ishlash
Vazifalarni puxtalik va aniqlik bilan bajarish
ustida ishlang. Xatoga yoʻl qoʻymasligingiz
uchun ishingizni ikki marta tekshirga o‘rganing.
Ish beruvchilar sizning bajarayotgan ishingiz
sifatiga yuqori baho beradilar.

Moslashuvchanlik
Turli vaziyatlar paydo boʻlganda, ularga
moslashib, koʻnika olishingiz mumkinligini
koʻrsating. Muvaffaqiyatga erishishda ish
beruvchilar uchun rejalarni oʻzgartirish va
yangi tushunchalarga moslashish muhim.

Davlat idoralari va xususiy sektor rahbarlaridan ishga
joylashishga oid tavsiyalar
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6.2. CV/rezyume (ma’lumotnoma) yozish bo‘yicha tavsiyalar
CV nimа?
CV qisqаrtmаsi «curriculum vitae» (lоtin tilidа hаyot yo‘li) dеgаni. AQSH da, Kаnаdа
vа Аvstrаliyadа CV-аkаdеmik mаqsаdlаrdа fоydаlаnish hujjаti hisоblаnаdi.
CV sizgа bilim, koʻnikmаlаr vа tаjribаlаringizni umumlаshtirish, shuningdеk
oʻz qоbiliyatingizni salohiyatli ish bеruvchigа muvаffаqiyatli sоtish imkоnini
bеrаdi. Ish bеruvchilаr оdаtdа rеzyumе bilаn bir qаtоrdа ilоvа хаt hаm soʻrаydi.

CV qаndаy yozilаdi?
Siz yozgаn CV ishgа jоylаshishda tashrif qogʻozi boʻlib, suhbаtlаshish pаytidа
muhim hujjаt hisоblаnаdi.

Quyidаgi muhim ikkitа fаktni hisоbgа оlish zаrur:
1. Ish bеruvchigа siz tuzgаn CV ni koʻrib chiqish qiyinchilik tugʻdirmаsligi kеrаk
(dizаyn, bеzаtilishi, shrift hаjmi vа hоkаzо)
2. Muhim mа’lumоtlаr оstigа chizib quyish, qаlin shrift bilаn yoki bоshqа rаngdа
yozilishi, shuningdеk, bоshqа mа’lumоtlаrdаn оldindа turishi lоzim.

CV va Rezyume oʻrtasidagi farq
CV
Kimlarga
mo‘ljallangan

Akademik soha, tadqiqotchilar
yoki o‘qituvchilar

Salohiyatli ish beruvchilar va
mehnat birjalari

Maqsad

Akademik yoki tadqiqot ishlari
olib borish, grant yoki stipendiya
olish uchun

Akademik sohadan tashqari har
qanday yoʻnalishda karyeraga
ega boʻlish

Tarkibi va
formati

Ilmiy ishlaringiz haqida toʻliq
ma’lumot - tadqiqot, seminar,
mukofotlar, konferensiyalar, xizmat

Eng ilg‘or ko‘nikmalaringiz va
ish tajribangizning qisqacha
tavsiﬁ

Muhim
ma’lumot

Ilmiy yutuqlaringiz va ilmiy
salohiyatingiz

Muvoﬁq tajriba va ishni yaxshi
bajarishingiz mumkinligini
isbotlaydigan yutuqlar

Keraksiz
ma’lumot

Ilmiy faoliyat bilan bogʻliq
boʻlmagan faoliyat (masalan,
shaxsiy ma'lumotlar, ahamiyatsiz
ish tajribasi, sevimli mashg‘ulotlar
va boshqalar)

Chop etilgan maqolalar,
taqdimotlar, ishtirok etgan
konferentsiyalaringiz, oʻqigan
kurslarning qisqartirilmagan
roʻyxati. Lavozimga tegishli
bo‘lmagan ish yoki yutuqlaringiz

CVning tashqi koʻrinishi
U yoki bu nоmzоdni tаnlаshdа siz tuzgаn CV ning vizuаl koʻrinishi vа dizаyni
muhim оmillаrdаn biri hisоblаnаdi. Ko‘pinchа ish bеruvchi nоmzоdlаr tоmоnidаn
tuzilgаn CV ni koʻrib chiqishidа uning CV qаndаy tuzilgаni vа bеzаtilgаnligigа
30 sоniya ko‘z yugurtirishi kifоya boʻlаdi.

Rezyume

Hajmi

Cheklanmagan

1-2 sahifa
(bir sahifa tavsiya etiladi)
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Rezyume tarkibi
Shахsiy mа’lumоtlаr
To‘liq ismi-shariﬁngiz
Tugʻilgаn yilingiz
Bog‘lanish uchun mа’lumоtlаr

Shахsiy prоﬁl
Oʻzingiz to‘g‘ringizda ma‘lumot yozing
Хаrаktеrli хususiyatlаringiz;
Sizning sаlоhiyatingiz vа maqsadlaringiz.
Koʻnikmаlаr
Shaxsiy koʻnikmalar: jamoada ishlash,
moslashuvchanlik, muammolarni hal
qilish, yetakchilik va h.k.
Prоfеssiоnаl trеninglаr;
Dаsturiy tа’minоtlаr (Microsoft Ofﬁce,
Adobe Photoshop vа hk.)
Xorijiy tillar
Qaysi xorijiy tillarni bilasiz;
Qay darajada bilasiz (darajasini ko‘rsating)
Sertiﬁkat yoki diplomlar
Erishgan yutuqlaringizni tasdiqlovchi
diplomlar;
Maxsus kurslarni tamomlaganlik
haqida sertiﬁkatlar.

Rezyume tuzuvchi onlayn platformalar:

https://zety.com/

https://novoresume.com/

https://www.canva.com/

Ish tаjribаsi
Eng охirgi/jоriy ish yoki oʻquv аmаliyoti;
Ishning аsоsiy yoʻnаlishlаri;
Tоpshiriq yoki lоyihа muddаtlаrini bеlgilаsh;
Grаﬁk vа yoʻl хаritаlаrini tuzish.
Qoʻshimchа fаоliyat:
Ijtimоiy fаоliyat;
Оmmаviy nutq soʻzlаshlаr;
Аnjumаnlаr, sеminаrlаr;
Vоlоntyorlik;
Koʻrik-tаnlоvlаr, «bilimlаr bеllаshuvi»
vа musоbаqаlаr.
Mа’lumоt
Mа’lumоtingizni koʻrsаtishdа оdаtdа
tеskаri хrоnоlоgik tаrtibgа аmаl qilinаdi.
Eng аvvаl охirgi bitirgаn tа’lim muаssаsi,
soʻng esа undаn avvalgilаri yozilаdi.

Qiziqishlаringiz vа qoʻshimchа ахbоrоt
Mаsаlаn: sаyoхаt, rаqs, kitоb oʻqish,
spоrt bilаn shugʻullаnish vа hokazo.
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6.3. Suhbatga tayyorgarlik ko‘rish
Ishga joylashishda suhbatga tayyorgarlikda nimalarga e’tibor
berish lozim?
Suhbatdan oʻtish – bu siz uchun ish bеruvchida taassurоt qоldirish
imkоniyati boʻlib, siz unda oʻz rеzyumеngizdagi ma’lumоtlarni ta’kidlab, ish
bеruvchiga koʻnikma va tajribaga ega insоn ekanligingizni koʻrsata оlasiz.
Agar оldindan yaхshi tayyorgarlik koʻrsangiz, siz uchun suhbat oʻtkazuvchi
shaхs va suhbat oʻtkazuvchilar guruhida taassurоt qоldirish va ishga
jоylashish оsоn boʻladi. Suhbatdan qanday oʻtamiz?

• Sizning suhbatdan oʻtishga taklif qilinishingiz ishga yollash jamоasi yoki

ish bеruvchi sizning rеzyumеngizni tеkshirib, sizda salоhiyat bоrligini
bilganini anglatadi.

• Ish bеruvchi, sizning bu lavоzimda ishlab qanday fоyda kеltira оlishingiz

haqida yaхshi bilishi uchun oʻzingizning yaхshi tоmоnlaringizni
koʻrsatishingiz va ijоbiy taassurоt qоldirishingiz lоzim.

Muvoﬁq tashqi koʻrinish (Professional kiyim)
Galstuk

Uzun yengli koʻylak

Yaxlit rang

Koʻzga tashlanmaydigan oyoq kiyim

Suhbatdan o‘tish uchun muhim tavsiyalar
Muvoﬁq tashqi
koʻrinish
(dress code)

Suhbat davomida
zarur ma’lumotlarni
yozib olish uchun
bloknot va ruchka

Portfolio (taqdimotlar,
bajargan ishlaringizdan
namunalar, sertiﬁkat
yoki diplom)

Ishlashga
topshirayotgan
kompaniya yoki
korxona haqida
ma’lumotga ega boʻlish

Suhbatda tez-tez
soʻraladigan
savollarga tayyorgarlik
koʻrish

Belgilangan suhbat
vaqtiga oʻz vaqtida,
kechikmasdan yetib
kelish

Ishlamoqchi boʻlgan
lavozimingiz haqida
savollar soʻrash

Muvoﬁq tashqi koʻrinish (Kundalik kiyim)
Polo yoki futbolka

Jinsi shim
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6.4. Qidiruv tizimlaridan samarali foydalanish uchun
tavsiyalar
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3. Hisob-kitob qilishda Google qidiruvidan foydalaning.

Eng mashhur qidiruv tizimi: GOOGLE - 92.26%
Google qidiruv tizimidan samarali foydalanish
1. Yorliqlardan foydalanish.
Internet, rasm, yangiliklar va boshqa ma’lumotlarni topish uchun ushbu
yorliqlar yordamidan foydalanishingiz mumkin.
4. Aniq faylni toping.
Ma'lum bir fayl yoki fayl turini topish uchun fayl kengaytmasidan foydalaning.
Masalan, PowerPoint fayli kerak boʻlsa: adabiyot ppt

2. “Qoʻshtirnoq”lardan foydalanish.
Muayyan maʼlumotni qidirayotganda, qoʻshtirnoqlardan foydalaning.
Qidiruv tizimi aynan qoʻshtirnoq ichida yozilgan soʻz boʻyicha qidiruv
natijalarini taqdim etadi.
5. Pul va oʻlchov birliklari konvertatsiyasi.
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6.5. Raqamli savodxonlik koʻnikmalari
Qattiq koʻnikmalar (Hard Skills)

Yumshoq ko‘nikmalar (Soft Skills)

Qattiq koʻnikmalar oʻqish yoki ish

Yumshoq koʻnikmalar atrofdagilar

tajribasida orttirgan texnik bilimlar

bilan shaxslararo munosabatlar va

hisoblanadi. Ularga quyidagilar kiradi:

odatlar hisoblanadi. Ularga
quyidagilar kiradî:

1. Ikki yoki koʻproq tillarni bilish
2. Maʼlumotlar bazasi menejmenti

1. Halollik

3. Microsoft Ofﬁce, Adobe dasturlari

2. Ishonchlilik

4. Tarmoq xavfsizligi

3. Samarali aloqa

5. SEO SMM bilimlari

4. Ochiq ﬁkrlilik

6. Statistik tahlil

5. Jamoada ishlash

7. Maʼlumotlar izlash

6. Ijodkorlik

8. Mobil ilovalar ishlab chiqish

7. Muammolarni hal qilish

9. Foydalanuvchi interfeysi dizayni

8. Tanqidiy ﬁkrlash

10. Marketing kampaniyasi menejmenti

9. Moslashuvchanlik

11. Saqlash tizimlari va menejmenti

10. Tashkilotchilik

12. Dasturlash tillari (Python, Java

11. Oʻrganishga boʻlgan ishtiyoq

yoki Ruby)

12. Xayrixohlik

Kompyuter savodxonligi boʻyicha darslar
https://www.youtube.com/c/KompyuterAkademiyasi/videos
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6.6. O‘zbekistonda ish topish imkoniyatlari
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6.7. Ish takliﬂarini baholash o‘lchovi
Ish takliﬁni olganingizda, faqat maosh miqdori emas, balki boshqa
omillarni ham hisobga olish muhimdir. Mazkur shkala tanlagan
ishingiz karyera maqsadlaringizga erishishga, ishdan qoniqish,
zavqlanish va shaxsiy oʻsish uchun imkoniyatlar yaratishga qanday
yordam berishini baholash uchun moʻljallangan.
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Ishdagi muhit
Kompaniyaning madaniyati – ishning tizimli tuzilganligi va tuzilmaganligi
Oﬁs maydoni – kabinet yoki umumiy oﬁs xonasi va boshqalar
Kutilayotgan ish vaqtlari

Hamkasblar
Siz bilan muloqot qiladigan odamlar bilan ishlashda qulaylik darajasi
Xodimlarning xilma-xilligi

5-Juda mos keladi; 4-Mos; 3-Neytral; 2-Unchalik mos emas; 1–Umuman mos emas
BALL

ISH TAKLIFLARINI BAHOLASHDA E'TIBORGA OLINISHI KERAK
BO'LGAN OMILLAR

Rivojlanish salohiyati
Sizning karyera rejalaringiz bilan muvoﬁqligi
Funksional tarzda harakat qilish imkoniyatlari

Lavozim

Lavozim boʻyicha yuqori darajaga koʻtarilish imkoniyatlari

Lavozimdagi asosiy mas'uliyatning jozibadorligi

Boshqa lavozimga oʻtkazish yoki boʻlimga koʻchirish imkoniyatlari

Koʻnikmalar va tajribalarni qoʻllash (ulardan mazmunli
foydalanish uchun imkoniyatlar bormi?)

Kasbiy rivojlanish imkoniyatlari

Ishning koʻlami (muntazam yoki loyihaga asoslangan)

Kompensatsiya va imtiyozlar
Bazaviy ish haqining raqobatbardoshligi

Ishchilarning soni va ishdagi rolingiz

Imtiyozlarning sifati, shu jumladan yoʻl kira, tushlik harajatlari qoplanishi

To‘g‘ridan-to‘g‘ri hisobotlar (yoki sizga kimdir hisobot beradimi?)

Ishlash samaradorligini baholash

Xizmat safari mavjudligi va ularga ajratilgan vaqt ulushi

Ish haqi oshishi va pul mukofotlari miqdori

Kompaniya / Tashkilot / Korxona
Kompaniyaning turi (yirik yoki kichik kompaniya)
Kompaniyaning obroʻsi
Kompaniya qadriyatlari (ya'ni, odamlar mehnatining qadrlanishi va h.k.)
Boshliq /rahbar (boshqaruv uslubi, kundalik nazorat va boshqalar)
Egallagan lavozim orqali mustaqil qaror qabul qilish ta'minlanganligi

* Agar sizda asosan 4 va 5 ballar tanlagan bo‘lsa, baholanayotgan lavozim
sizga mos kelishi mumkin. Biroq, koʻpincha 1 va 2 ballari boʻlsa, siz ushbu
lavozimni egallashni qayta koʻrib chiqishingiz yoki ushbu roʻyxatdagi
omillardan ustun boʻlgan boshqa omillarni aniqlashingiz mumkin (shunday
qilib, ish sizning e'tiboringizga loyiq). Agar sizning ballaringiz 3 (yoki 1, 2 va
3 ball) bilan ustunlik qilgan boʻlsa, sizga ushbu lavozimda nima
yetishmayotganligini baholashingiz mumkin.
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6.8. Oylik ish haqi byudjetini tuzish

Yoqilgʻi

Oylik daromad va harajatlar miqdorini hisoblash uchun quyidagi
jadvalga harajatlaringiz turi va miqdorini kiriting. Jami harajatlaringiz
hisob-kitobi sizning bir oyda qancha daromad topishingiz kerakligini
koʻrsatadi.

Ijarada turish (turar joyingiz ijara haqi toʻlashni talab
qilsa, harajatni kiriting)

Jamoat transporti (transport turiga qarab)
SALOMATLIK HARAJATLARI

Tibbiy ko‘rik (Shifokor, Stomatolog, Konsultatsiyalar va h.k.)

Dori-darmon (agar zarur boʻlsa)

Oylik harajatlar
KUNDALIK HARAJATLAR

Ta'mirlash va texnik xizmat koʻrsatish

BOSHQA HARAJATLAR
Harajatlar miqdori
(UZS, USD va h.k.)

Dam olish, oʻyin-kulgi

Sovgʻlar (tugʻilgan kun, bayram va h.k.)
KREDIT / KREDIT TO'LOVLARI

Gaz

Ta’lim krediti

Elektr

Uy roʻzgʻor buyumlari krediti

Suv (Issiq/Sovuq)

Ipoteka

Mobil aloqa harajatlari (so‘zlashish, mobil internet va h.k.)
Internet / Kabel televideniyesi / Telefon
Oziq-ovqat / Restoran harajatlari

Kiyim / Poyafzal / Kimyoviy tozalash
Shaxsiy parvarish (soch turmaklash, ﬁtness klub va boshqalar)
Uy-roʻzgʻor buyumlari (kimyoviy moddalar, gigiyena
mahsulotlari)
Kompyuter / Oﬁs jihozlari (qogʻoz, printer kartridjini
toʻldirish va h.k.)
TRANSPORT HARAJATLARI

Avtotransport (kredit, sugʻurta va h.k.)

JAMG‘ARMALAR / INVESTITSIYALAR

Koʻzda tutilmagan harajat uchun jamgʻarma (oylik
daromadingiz umumiy miqdoridan 10% ni ajratish
tavsiya etiladi)

Investitsiya (passiv daromad uchun tikilgan pul mablag‘lari)
JAMI

Umumiy oylik daromad

Umumiy oylik xarajatlar
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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI
https://lex.uz/docs/-142859

17-modda. Ish beruvchining
asosiy huquqlari

77-modda. Ishga qabul qilishga yoʻl qoʻyiladigan yosh
Ishga qabul qilish yoshi

16

Ota-onasidan birining yoki ota-onasining oʻrnini bosuvchi shaxslardan
birining yozma roziligi bilan 15 yoshdan ishga qabul qilish mumkin.

-korxonani boshqarish;

7-modda. Majburiy
mehnatning taqiqlanishi

-oʻz vakolatlari doirasida
mustaqil qarorlar qabul qilish;

Majburiy mehnat, ya’ni biron-

-mehnat shartnomalarini

bir jazoni qo‘llash bilan tahdid

80-modda. Ishga qabul qilish vaqtida talab
qilinadigan hujjatlar

tuzish va bekor qilish;

qilish orqali ish bajarishga

-ishni lozim darajada bajarishni

majburlash taqiqlanadi.

https://my.mehnat.uz/login

xodimdan talab qilish.
pasport

16-modda. Xodimning asosiy mehnat huquqlari

Tug‘ilganlik haqida mehnat
harbiy biletni yoki
guvohnoma
daftarchasi harbiy hisobda
turganlik haqidagi
guvohnoma

mehnat
daftarchasini
onlayn
tekshirish

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvoﬁq har bir shaxs:
- mehnat qilish;

85-modda. Dastlabki sinov muddati

- erkin ish tanlash;

82-modda. Ishga qabul qilishni rasmiylashtirish tartibi

- haqqoniy mehnat shartlari asosida ishlash;
- ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egadir.

3 oy
xodim bilan tuzilgan
mehnat shartnomasi

73-modda. Mehnat shartnomasining mazmuni

ish joyi

mehnat
vazifasi

ishning
boshlanish
kuni

mehnat
mehnat
shartnomasi haqi miqdori
amal qilish muddati

Yoshlar ishlari agentligi
imkoniyatlari

Huquqiy axborot

ish beruvchining
buyrug‘i

Huquqiy axborot portali
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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI
114-modda. Ish vaqti
tushunchasi
Xodim ish tartibi yoki graﬁgiga
yoxud mehnat shartnomasi
shartlariga muvoﬁq o‘z mehnat
vazifalarini bajarishi lozim
bo‘lgan vaqt ish vaqti hisoblanadi

241-modda. O‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxslar
mehnatidan foydalanish taqiqlanadigan ishlar

115-modda. Ish vaqtining
normal muddati
Xodim uchun ish vaqtining
normal muddati haftasiga
qirq soatdan ortiq boʻlishi
mumkin emas.

116-modda. Ish vaqtining qisqartirilgan muddati
Ish vaqtining qisqartirilgan muddati quyidagilar uchun belgilanadi:
- oʻn sakkiz yoshga toʻlmagan xodimlar;
- I va II guruh nogironi boʻlgan xodimlar;
- noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band boʻlgan xodimlar;
- alohida tusga ega boʻlgan ishlardagi xodimlar.
- uch yoshga to‘lmagan bolalari bor ishlayotgan ayollar

117-modda. Noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band
boʻlgan xodimlar uchun ish vaqtining qisqartirilgan muddati
Ish vaqtining haftasiga 36 soatdan oshmaydigan qisqartirilgan muddati
mehnat jarayonida sog‘lig‘iga ﬁzikaviy, kimyoviy, biologik va ishlab chiqarishning
boshqa zararli omillari ta’sir etadigan xodimlar uchun belgilanadi

118-modda. Alohida tusga ega boʻlgan ishlardagi xodimlar
uchun ish vaqtining qisqartirilgan muddati
Yuqori darajadagi his-hayajon, aqliy zoʻriqish, asab tangligi bilan bogʻliq,
ya’ni alohida tusga ega boʻlgan ishlardagi ayrim toifadagi xodimlar uchun
ish vaqtining muddati haftasiga 36 soatdan oshmaydigan qilib belgilanadi.

Mehnatga haq toʻlashning eng kam miqdori va bazaviy hisoblash
miqdorining dinamikasi
https://my.gov.uz/uz/mrzp
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O'zbekistonda yoshlarni qo‘llab-quvvatlash
bo‘yicha mavjud Qonunchilik bazasi
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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORLARI
PQ-5172

Respublika oliy ta’lim muassasalariga talabalikka qabul
qilingan iqtidorli yoshlarni yanada qo‘llab-quvvatlash choratadbirlari to‘g‘risida

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONLARI
PF-6260

Yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va ularning
ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida

PF-6155

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 dasturi to‘g‘risida

PF-6309

Respublika oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan, ilmiytadqiqot faoliyati bilan shug‘ullanayotgan iqtidorli yoshlarni
yanada qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida

PQ-5161

Nodavlat ta’lim tashkilotlarini davlat tomonidan qo‘llabquvvatlash va ta’lim jarayonida yoshlar uchun qo‘shimcha
shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida
PQ-5088

Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari faoliyatini tashkil etish
hamda yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qo‘llabquvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING
QARORLARI

№450
PF-6208

Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va
bandligga ko‘maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda
bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga
o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida (O‘zbekiston
Respublikasi Prezidentining “yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini
qo‘llab-quvvatlash va bandligiga ko‘maklashish, ularni ijtimoiy
himoya qilish hamda bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid
qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 20-apreldagi
PF-6208-son farmoni)
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№400

№388

№183

O‘zbekiston Respublikasi yoshlar ishlari agentligining
yoshlarga oid davlat siyosatini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi
mablag‘larini shakllantirish va ulardan foydalanish tartibi
to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida

Yoshlar va xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish
dasturlarini samarali amalga oshirish hamda ularning
tadbirkorlik faoliyati uchun mikrokreditlar ajratish choratadbirlari to‘g‘risida

Kambag‘al va ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga o‘qitish tizimini
takomillashtirish hamda mehnat organlari faoliyati
samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar
to‘g‘risida
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Global kasblarning karyera yoʻnalishlari
San’at, hunarmandchilik va dizayn

Savdo, Marketing va Reklama

Moliya, Huquq va Siyosat

va Raqamlashtirish
Bank menejeri
Birja brokeri

Dasturiy ta'minot muhandisi

Investitsiya boʻyicha tahlilchi

Tizimlar tahlilchisi

Buxgalter

Ma'lumotlar bazasi administratori

Sugʻurta agentligi mutaxassisi

Tarmoq muhandisi

Moliyaviy maslahatchi

IT ta’minot mutaxassisi

Iqtisodchi

Veb-dasturchi

Huquqiy maslahatchi

O'yin dasturchisi

Sudya

Kiberxavfsizlik tahlilchisi

Mahsulot dizayneri

Savdo menejeri

Toʻqimachilik boʻyicha dizayner

Doʻkon menejeri

Graﬁk dizayner

Mahsulotlar xaridori

Fotosuratchi

Koʻchmas mulk agenti

Illustrator

Marketing menejeri

Zargarlik buyumlari dizayneri

Marketolog

Moda dizayneri

Reklama agentligi menejeri

Pardoz dizayneri

Jamoatchilik bilan aloqalar
boʻyicha mutaxassis

Siyosatchi

Boshqaruv va Biznes menejment

Qishloq xoʻjaligi va

Interyer dizayneri

Badiiy san’at, OAV va Jurnalistika

Informatsion texnologiyalar

Fan va Tadqiqot

Atrof-muhit
Musiqachi
Raqqos(a)

Mijozlarga xizmat
koʻrsatish menejeri

Aktyor/aktrisa

Xodimlar boʻyicha menejer

Televideniye/Kino rejissori

Biotexnolog
Veterinar

Mikrobiolog
Farmatsevtika mutaxassisi

Loyiha menejeri

Hayvonlarni parvarish
qilish boʻyicha mutaxassis

Oziq-ovqat boʻyicha mutaxassis

Televideniye/Kino prodyuseri

Menejment boʻyicha maslahatchi

Hayvonoy bogʻi xizmatchisi

Sud-tibbiyoti eksperti

Operator

Shaxsiy yordamchi

Fermer xoʻjaligi boshqaruvchisi

Geolog

Ovoz rejissori

Tadbirlar menejeri

Bogʻbon

Materialshunos

Yozuvchi

Xayriya jamgʻarmasi xodimi

Landshaft dizayneri

Meteorolog

Jurnalist

Tarjimon

Ekolog

Astronom

Muharrir

Kosmonavt
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Global kasblarning karyera yoʻnalishlari
Muhandislik va Sanoat

Transport

Sogʻliqni saqlash va

Ijtimoiy soha va Ta’lim

Tibbiyot
Psixolog

Shifokor

Ijtimoiy masalalar maslahatchisi

Hamshira

Qurilish muhandisi

Aviakompaniya uchuvchisi

Ijtimoiy xizmatchi

Burgʻulash muhandisi

Aviadispetcher

Yoshlar bilan ishlash xizmatchisi

Kimyogar muhandis

Transport harakati dispetcheri

Internat xizmatchisi

Muhandis-mexanik

Kema kapitani

Bolalar tarbiyachisi

Avtomexanik

Temir yoʻl mashinisti

Boshlangʻich sinf oʻqituvchisi

Yuk mashinasi haydovchisi

Umumta’lim maktab oʻqituvchisi

Logistika menejeri

OTM oʻqituvchisi

Elektrik muhandis
Aloqa muhandisi

Xavfsizlik va Favqulodda xizmatlar

Arxitektor

Harbiy xizmatchi

Muhandis konstruktor

Havo kuchlari uchuvchisi

Smeta tuzuvchi muhandis

Harbiy dengizchi

Shaharsoz

Huquqni muxofaza
qilish xodimi

Quruvchi
Qurilish boshqaruvchisi
Duradgor
Elektrik
Santexnik

Stomatolog
Farmatsevt
Rentgenograf
Fizioterapevt
Logoped
Umumiy tibbiyot xodimi

Kutubxonachi

Aerokosmik muhandis

Qurilish

Feldsher-akusher

Ahloq tuzatish
muassasasi xodimi
Razvedka xodimi
O't oʻchiruvchi
Tez yordam xizmati xodimi

Oftalmolog

Sport, Servis va Turizm
Professional sportchi
Shaxsiy murabbiy
Kosmetolog
Mehmonxona menejeri
Sayyohlik agentligi xodimi
Havo kemasi ekipaji xizmatchisi
Oshpaz
Muzey kuratori
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Global kasblar tavsiﬁ

Savdo, Marketing va Reklama

San’at, Hunarmandchilik va Dizayn
Biz kundalik hayotimizda ishlatadigan buyumlar,
Mahsulot
dizayneri

masalan, uyali telefonlar, kir yuvish mashinalari va
avtomobillar - Mahsulot dizaynerlari
tomonidan ishlab chiqiladi, modellashtiriladi va
sinovdan oʻtkaziladi.

To‘qimachilik
dizayneri

Grafik
dizayner

Fotosuratchi

Illustrator

Toʻqimachilik dizaynerlari turli xil matolardan,
shu jumladan paxta, jun va sintetik tolalardan
foydalangan holda kiyim-kechaklar, moda
aksessuarlari va uy interyerlari uchun yangi
dizaynlarni yaratadilar.
Jurnallardan tortib veb-saytlarga qadar turli xil
media materiallar ishlashda Grafik dizaynerlar
aniq xabarni yetkazadigan vizual dizayn
yaratish uchun yozuvlar, tasvirlar va
maketlardan foydalanadilar.
O'z texnik va badiiy qobiliyatlaridan foydalangan
holda, professional Fotosuratchilartoʻylar va
marosimlar, tabiat manzaralari va sport
tadbirlari kabi atrofimizdagi diqqatga
sazovor manzaralarni tasvirlaydilar.
Tasviriy san'at va texnik illustratsiya boʻyicha
oʻz mahoratlarini namoyish etgan holda
Illustratorlar turli xil kitoblar, taklifnomalar
va mahsulotlarga oid qoʻllanmalar uchun
chizmalar tayyorlaydilar.

Zargarlik
buyumlari
dizayneri

Kumush, oltin, qimmatbaho toshlar va boshqa
materiallar bilan ishlaydigan Zargarlik buyumlari
dizaynerlari uzuk va marjon taqinchoqlar
kabi zargarlik buyumlarini yaratish uchun
eng soʻnggi yangiliklarni kuzatib borishadi.

Moda
dizayneri

Eng sara dizaynerlik ishlanmalar hamda yuqori
darajadagi modadan tortib, funksional
poyabzal va kundalik kiyimlarga qadar
Modalar dizayneribiz kiyadigan kiyimlarning
tendensiyalari va uslublarini
belgilaydilar.

Pardoz
dizayneri

Interyer
dizayneri

Personajlarni grimda jonlantirish uchun
kreativ va samarali pardoz-andoz usullaridan
foydalangan holda, Pardoz dizaynerlari
aktyorlar, modellar, teleboshlovchilar va
xususiy mijozlarning tashqi koʻrinishi
ustida ishlaydilar.
Biz yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan
joylarga goʻzal koʻrinish va tuygʻular yaratish
maqsadida, Interyer dizaynerlari mosjozibani
yaratish uchun mebel, boʻyoq effektlari va
interyer jihozlaridan foydalanadilar.

Agar sizda badiiy
iste'dod va uslub
qanday boʻlishi
kerakligi tushunchasiga
ega boʻlsangiz, siz
san'at va dizayn
yo‘nalishi
boʻyicha oʻzingizni
rivojlantirishingiz
mumkin. Ushbu sohada
siz yangi mahsulotlar
yaratish, jurnallar
uchun rasmlar
tayyorlash, uyning
interyer qismini bezash
yoki soʻnggi moda
tendentsiyalarini
yaratish bilan
shugʻullanishingiz
mumkin.

Savdo-sotiq
qilish, xaridlarga
qiziqish va mijozlarning
ehtiyojlarini bilish
qobiliyati ushbu
rivojlanib borayotgan
sohada juda muhim.
Lavozim majburiyatlari
xilma-xil boʻlib,
reklama e’lonlarini
tuzishdan boshlab
press-relizlar yozish
hamda aholining
sarf-harajat
odatlarini bashorat
qilishgacha
farqlanadi.

Savdo-sotiqning maqsadi – mahsulot yoki
xizmatlardan olinadigan daromadni oshirish
orqali firma daromadini koʻpaytirish. Savdo
menejerlari mijozlarga yaqindan murojaat qilish
orqali yangi biznesni yoʻlga qoʻyadilar.

Savdo
bo‘yicha
menejer

Savdo maqsadlariga erishishda xodimlarni
ragʻbatlantirish uchun oʻzlarining yetakchilik
qobiliyatlaridan foydalangan holda, doʻkon
menejerlari bizga kerakli mahsulotlar sotib
oladigan doʻkon va supermarketlarni nazorat
qiladilar.

Do‘kon
menejeri

Kelajakdagi tendensiyalar va iste'molchilar
talablarini oʻrganib chiqib, Xaridchilar nimani
sotish, qaysi mahsulotni zaxirada saqlash va
ularni qanday narxlash toʻgʻrisidagi
qarorlarni qabul qiladilar.

Xaridchi

Koʻchmas mulk agentlari uy xaridorlari va
sotuvchilarini bir biri bilan bogʻlab,
mijozlar nomidan mulk sotish boʻyicha
muzokaralar olib boradilar. Koʻchmas
mulk bozori jadal rivojlanayotgan paytda
ularga boʻlgan talab yanada ortadi.

Ko‘chmas
mulk
agenti

Aniq va kreativ muloqot muvaffaqiyatli
marketing kalitidir. Marketing
menejerlari mahsulotlar, xizmatlar va
gʻoyalarni xaridorlarga aynan
shu tarzda targʻib qiladilar.

Marketing
menejeri

Raqamli koʻnikmalarni iste'molchilarning
xulq-atvori toʻgʻrisidagi bilimlar bilan
birlashtirib, marketologlar mavjud
mahsulot va xizmatlarni yaxshilash
maqsadida iste'molchilar istaklarini
oʻrganadilar.

Marketolog

Reklama agentligi menejeri oʻz mijozlarining
maqsadlarini talqin qilish orqali nashriyot,
televideniye va onlayn ommaviy axborot
vositalari bilan hamkorlikda reklama
kampaniyalarini ishlab chiqish uchun kreativ
guruh bilan birga ishlaydilar.
Mahsulot, xizmat yoki kompaniya haqidagi
jamoatchilikning fikri uning sotilishi
va ommalashishi uchun juda muhimdir.
Jamoatchilik bilan aloqalar boʻyicha
mutaxassislar oʻz kompaniyalarining ijobiy
jamoatchilik imidjini koʻtaradilar.

Reklama
agentligi
menejeri

Jamoatchilik
bilan aloqalar
bo‘yicha
mutaxassis
(PR)
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Badiiy san’at, OAV va Jurnalistika
Musiqachi

Boshqaruv va Biznes menejment

Musiqiy iste'dodni gʻayrat, qat'iyatlik va ijro
etish qobiliyati bilan uygʻunlashtirgan
musiqachilar oʻz kuylari va asarlari bilan
muxlislarni bahramand qiladi.

Raqqosa

Musiqa va harakatlarning tugʻma iste’dodiga
ega boʻlgan raqqoslar koʻp yillik mashgʻulotlar
bilan birgalikda ritmik qadamlar va tartiblar
orqali hikoyalar, kompozitsiyalar hamda
hissiyotlarni dunyoga keltiradilar.
Televideniye, kino va teatrda ishlashdan qat’iy

Aktyor/
Aktrisa

nazar, reklama roliklarida va oʻquv videodarslarda,
aktyorlar drama mahoratidan foydalangan
holda oʻynagan obrazlarini tasvirlaydi va
rivojlantiradi.

Televideniye/
Kino rejissori

Televideniye/
Kino
prodyuseri

Kreativ iste’dodi va texnik tajribasidan foydalana
oladigan rejissyor - kinofilmning umumiy
koʻrinishini tasavvur qila bilib, aktyorlar va
suratga olish guruhni ilhomlantira oladigan
ijodiy kuch egasi.
Muvaffaqiyatli televideniye va kinofilmlar ishlab
chiqarish - bu daromadli biznes. Ssenariylarni
oʻrganish, mablag 'ajratish va aktyorlar tarkibini
jalb qilish orqali kinoprodyuser mahsulotning
ekranga chiqishini ta'minlaydi.

Operator

Drama spektakllari, musiqiy kliplar, yangiliklar
va tabiat hodisalarini tasvirga olish jarayonida
operatorlar texnik koʻnikma va kreativ
yondashuvdan foydalanib, obyektiv oldidagi
kadrlarni tasvirga oladilar.

Ovoz
rejissori

Ovoz rejissorlari konsert va tomoshalarda
uskunalarni sozlaydilar, ovoz
balandligini tekshiradilar, tinglovchilar uchun
soz akustik ovoz yaratadilar.

Yozuvchi

Til yordamida hikoyalar soʻzlashni yaxshi
biladigan yozuvchilar oʻzlarining kreativ va
tadqiqot qobiliyatlaridan foydalanib, turli
ommaviy axborot vositalarida nashr
etilishlari uchun badiiy va publitsistik asarlar
yaratadilar.

Jurnalist

Jurnalist kasbi professionallikni talab etib,
yangiliklarda yoritiladigan voqealar ortidagi
faktlarni chuqur oʻrganib chiqqach, ular
voqeaning mazmun-mohiyatiga toʻliq
yetishishlari uchun har tomonlama
izlanadilar.

Muharrir

Kitoblar va boshqa ommaviy axborot
vositalarida matnlar bilan ishlaydigan muharrirlar
nashrdagi matn tarkibining sifati hamda
xatolarga yoʻl qoʻyilmaganligi uchun
javobgarlikni oʻz boʻyinlariga oladilar.

Sahnada rol ijro
etish, musiqa
asbobida kuy ijro
etish, maqolalar
yozish yoki
televideniye, kino va
internet kabi vizual
vositalar orqali
jamoatchilik bilan
aloqa qilish – kasb
sifatida egallanishi
mumkin. Biroq, har bir
sohada raqobat
boʻlgani kabi,
muvaffaqiyatga erishish
uchun sizga mehnat,
ﬁdoyilik va
qat'iyatlik kerak
boʻladi.

Savdo-sotiq
qilish, haridlarga
qiziqish va mijozlarning
ehtiyojlarini bilish
qobiliyati ushbu
rivojlanib borayotgan
sohada juda muhim.
Lavozim
majburiyatlari xilma-xil
boʻlib, reklama
e’lonlarini tuzishdan
tortib press-relizlar
yozish hamda
aholining sarfharajat odatlarini
bashorat qilishgacha
farqlanadi.

Mijozlarga xizmat koʻrsatuvchi menejerlar
korxona yoki tashkilotning omma qiyofasi
boʻlib, mijozlarga taqdim etilayotgan mahsulot
va xizmatlardan mamnun boʻlishlarini
ta'minlash uchun ishlaydilar.
Odamlar har qanday tashkilotning eng qimmatli
boyligidir. Xodimlar boʻyicha menejerlar
xodimlarni yollashda, oʻqitishda hamda ularga
teng imkoniyatlar yaratish kabi kadr masalalari
bilan shugʻullanadilar.

Mijozlarga
xizmat
ko‘rsatish
menejeri

Xodimlar
bo‘yicha
menejer
(HR)

Loyiha menejerlari deyarli har bir soha va
shoʻbada faoliyat yuritib, loyiha
bosqichlarining toʻgʻri tashkil etilganligini,
muammosiz ishlashi va belgilangan
byudjetga mos kelishini ta'minlaydilar.

Loyiha
menejeri

Menejment boʻyicha maslahatchilar
muammolarni aniqlash va uning yechimlari
boʻyicha tavsiyalarini taklif qilish uchun
kompaniyalar tomonidan yollanib, muhim masalalar
mohiyatiga chuqur kirish koʻnikmalariga ega
boʻlgan biznes ekspertlar hisoblanadilar.

Menejment
bo’yicha
maslahatchi

Ish bilan band boʻlgan rahbarlar ish grafigini
tartibga solish, xat- yozishmalar bilan ishlash
va xodimlarni nazorat qilishda shaxsiy
yordamchilariga ishonadilar.

Shaxsiy
yordamchi

Tijorat, xayriya va ommaviy tadbirlarning
koʻlami qanday boʻlishidan qat'iy nazar, puxta
rejalashtirishni talab qiladi. Ularni boshqarish
tadbirlar menejeri mas’uliyatida boʻlib, ular har
bir bosqichning muammosiz ishlashini
ta'minlaydilar.

Tadbirlar
menejeri

Xayriya mablagʻlarini yigʻish har bir xayriya
tashkilotining faoliyati uchun muhimdir va
xayriya mablagʻlarini jalb qilishda zamonaviy
va innovatsion yondashuvlardan foydalanish
muhimdir.

Xayriya
jamg‘armasi
xodimi

Tarjimonlar oʻzlarining lingvistik koʻnikmalari
hamda boshqa madaniyatlar va
urf-odatlarini tushunishga tayanib, yozma
yoki audio materiallarni bir tildan
boshqasiga tarjima qiladilar.

Tarjimon
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Moliya, Huquq va Siyosat

Fan va Tadqiqot
Biotexnologlar qishloq xoʻjaligi kabi bir qator
sohalarda foydalanish uchun yangi materiallar,
organizmlar va mahsulotlarni ishlab chiqish

Bank sohasida ishlaydigan bank menejerlari
Psixolog

Ijtimoiy
masalalar
maslahatchisi

jismoniy va yuridik shaxslar uchun bir qator
moliyaviy xizmatlarning koʻrsatilishini nazorat
qiladilar.
Qimmatli qogʻozlar va obligatsiyalar kabi
investitsiyalarni sotib olish va
sotish orqali brokerlar oʻz mijozlariga daromad
olish uchun moliya bozori
haqidagi bilimlaridan foydalanadilar.
Moliyaviy ma'lumotlar, iqtisodiy va siyosiy

Ijtimoiy
xizmatchi

tendentsiyalarni oʻrganish orqali investitsiya
boʻyicha tahlilchilar banklarga, investorlarga va
fond menejerlariga daromad olishning eng yaxshi
usullari toʻgʻrisida maslahatlarini beradilar.

Yoshlar bilan
ishlash
xizmatchisi

Moliyaviy hisob har qanday turdagi biznesning
asosi hisoblanadi. Buxgalterlar - bu murakkab
moliyaviy ma'lumotlarni toʻplaydigan va
tekshiradigan malakali tahlilchilardir.

Internat
xizmatchisi

Statistika va iqtisodiyot sohalarida ilgʻor
bilimlarga ega sugʻurta agentlari malakali
matematiklar boʻlib, ular yirik kompaniyalarga
rejalashtirish va qaror qabul qilishda yordam
berish maqsadida risklar boʻyicha maslahat
beradilar.

Bolalar
tarbiyachisi

Moliyaviy xizmatlar sanoatining oʻsishi koʻplab
jamgʻarma va investitsion mahsulotlarning
paydo boʻlishiga olib keldi. Moliyaviy
maslahatchilar oʻz mijozlariga toʻgʻri moliyaviy
tanlov qilishlariga yordam beradilar.

Boshlangʻich
sinf oʻqituvchisi

Iqtisodiy nazariyani tushunish
biznes-strategiya va hukumat siyosati uchun
juda muhimdir. Iqtisodchilar – bu qaror qabul
qiluvchi shaxslarga iqtisodiy
maslahat beradigan mutaxassislar hisoblanadi.

Umumta’lim
maktab
oʻqituvchisi

Jismoniy shaxslar yoki tashkilotlarda
faoliyat yuritishidan qat’iy nazar, huquqiy
maslahatchilar sud zalida va uning
tashqarisida turli huquqiy masalalar boʻyicha
mijozlarga vakillik qiladilar va maslahatlar
beradi.

OTM
oʻqituvchisi

Sudyalar qonunlarni ekspert darajasida
bilishi va qaror qabul qilishning kuchli
koʻnikmalarini birlashtirib, sud zalida va
huquqiy muzokaralar vaqtida
sud jarayoni saqlanishini ta'minlaydi.

Kutubxonachi

Siyosatchilar siyosiy partiya vakili sifatida
saylovchilarining manfaatlarini himoya qilib,
ijtimoiy va siyosiy islohotlarni amalga
oshirishda oʻzlarining siyosatini qoʻllabquvvatlash maqsadida siyosiy kampaniya
olib boradilar.

Biotexnolog

uchun genetikadan biokimyoga qadar ilmiy
usullardan foydalanadilar.

Ushbu sohada
karyera qilish uchun
kuchli aql-idrok, katta
miqdordagi ma'lumotni
qayta ishlash va saqlash,
raqamlar bilan ishlash,
huquqiy va biznes
masalalarini to‘liq
anglash qobiliyatlari
kerak bo‘ladi. Odamlar
bilan birga ishlash
ko‘nikmalari ham juda
muhimdir, chunki
ushbu soha vakillari
boshqa mutaxassislar
va jamoatchilik bilan
faoliyatni
oʻz ichiga oladi.

Ushbu ilmiy
sohada bilim,
analitik yondashuv
va yangi kashﬁyotlar
qilish ishtiyoqiga
ega boʻlgan
odamlarga mos
keladigan keng
ko‘lamli
mutaxassisliklar
to‘plami mavjud.
Ushbu sohada siz
vaksinalar ishlab
chiqarishingiz,
yangi moddalar
kashf etishingiz yoki
sun'iy yo‘ldoshlarni
kosmosga
uchirishingiz
mumkin.

Mikrobiologlar tomonidan viruslar, bakteriyalar
va boshqa mikroorganizmlar ustida olib
borilgan tadqiqotlar yuqumli kasalliklarning
oldini olish hamda aholi salomatligini muhofaza
qilishda juda muhimdir.
Farmatsevtika mutaxassisi yangi va mavjud
dori vositalari, shuningdek, boshqa kimyoviy
moddalar ustida tadqiqotlar olib borishda
oʻzlarining ilmiy bilimlaridan inson salomatligini
yaxshilash maqsadida foydalanadilar.
Nazorat qiluvchi organlar hamda
oziq-ovqat/ichimliklar sanoatida ishlaydigan
oziq-ovqat boʻyicha mutaxassislar yangi
mahsulotlarni ishlab chiqish bilan shugʻullanadilar,
mavjud mahsulotlarning xavfsizligi va inson
salomatligiga ta'sirini tekshiradilar.
Jinoyat sodir boʻlgan joylarni ilmiy tahlil qilish
va jinoiy ishlar boʻyicha dalillarni toʻplash,
sud-tibbiyoti ekspertlari yashirin faktlarni
aniqlash orqali jinoyatlarning ochilishiga
yordam beradilar.

Mikrobiolog

Farmatsevtika
mutaxassisi

Oziq-ovqat
bo‘yicha
mutaxassis

Sud tibbiyoti
eksperti

Qazilma ishlari va tadqiqotlar orqali Yerning
tabiiy boyliklarini oʻrganib chiqqach, geologlar
yer ostidagi neft, gaz va mineral resurslar
haqidagi bilimlarni oshiradilar.

Geolog

Texnologiyalardan bir qadam oldinda
yuradigan materialshunos olimlar tabiiy
va sun’iy materiallarning xususiyatlari hamda
xulq-atvorini oʻrganish orqali
ertangi kun moddalarini yaratadilar.

Materialshunos

Iqlim tadqiqotlarini oʻtkazish, ob-havo
ma'lumotlarini yaratish va taqdim etish bilan
shugʻullanadigan meteorologlar atrofimizdagi
dunyoni shakllantiradigan atmosfera
sharoitlarini oʻrganadilar va sharhlaydilar.

Meteorolog

Yulduzlar, sayyoralar, fazoni kuzatish va
tadqiq etish orqali oʻrganadigan
astronomlar koinotni tushunishga yordam
berish maqsadida akademik yoʻnalishda
faoliyat yuritadilar.

Astranom

Koinot toʻgʻrisidagi fan - ilmiy ahamiyatga
katta hissa qoʻshadigan keng soha
hisoblanadi. Kosmonavtlar esa - koinotda
tadqiqotlar olib boruvchi samoviy
tadqiqotchilardir.

Fazogir
(kosmonavt/
Astronavt)
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Informatsion texnologiyalar va Raqamlashtirish

Dasturiy
ta’minot
muhandisi

Kompyuterlashtirilgan qurilmalar – bu elektron
asrning vositalaridir. Dasturiy ta’minot
muhandislari foydalanuvchi va mashina
oʻrtasidagi aloqani ta'minlashda, qurilmalarni
harakatga olib keladigan kodni yozadilar.

Tizimlar
tahlilchisi

Deyarli har qanday korxona yoki tashkilot
ma'lumotlarning samarali oqimiga tayanadi.
Shuning uchun IT-tizimlarni oʻrganadigan va
takomillashtiradigan tizim tahlilchilari bugungi
zamonaviy iqtisodiyot uchun juda muhim
ahamiyatga ega.

Ma’lumotlar
bazasi
administratori

Ma'lumotlar bazasi administratorlari har bir
soha va yoʻnalishda faoliyat yuritib, elektron
shaklda saqlanadigan ma'lumotlarning aniqligi,
oʻzgarmasligi va xaker hujumlaridan
himoyalanganligini ta'minlaydi.

Tarmoq
muhandisi

Kompyuter va aloqa tizimlari elektron
tarmoqlarga tayanadi. Ushbu sohadagi
muhandislar optik tolali yoki simsiz tizimlar
kabi bir qator kompyuter tarmoqlarida
ishlaydilar.

IT ta’minot
mutaxassisi

Kompyuter tizimlari va dasturiy ta'minot
haqida batafsil ma'lumotlarga tayangan
holda, IT ta’minot mutaxassislari texnik
muammolarga duch kelgan
foydalanuvchilarga yordam
koʻrsatadilar va maslahat beradilar.

Vebdasturchi

Internetning tashqi koʻrinishini shakllantirgan
holda, veb-dizaynerlar va vebdasturchilar oʻz mahoratidan foydalanib,
korxonalar, tashkilotlar va jismoniy
shaxslar uchun veb-saytlarni yaratadilar.

O‘yin
dasturchisi

Yil sayin ommalashib borayotgan
kompyuter oʻyinlari sanoati oʻyinlarni
boshqaradigan kodni dastrulashda
innovatsion va kreativ dasturchilarga
tayanadilar.

Kiberxavfsizlik
tahlilchisi

IT xavfsizligiga tahdidlar tez-tez uchrab
turishi, kiberxavfsizlik boʻyicha tahlilchilar
ma'lumotlar hujumlaridan himoya qilish uchun
texnik koʻnikmalaridan foydalangan holda
kompyuter tizimlarining himoyachilari
hisoblanadi.

Bugungi axborot
dunyosi yuqori
sifatli ma'lumotlar
mavjudligi va oqimiga
bogʻliq. Informatsion
texnologiyalar (IT) va
raqamlashtirish
hozirgi kunda
muhim ahamiyatga
ega. Bu sohadagi
kasblar doirasiga
e’tibor– kompyuter
tarmoqlarini qoʻllabquvvatlashdan
tortib vebsaytlarni ishlab
chiqishga qadar
- doimiy ortib
boradi.

Qishloq xo‘jaligi va Atrof-muhit

Agar siz hayvonot
dunyosi yoki
tuproqda oʻsimliklar
bilan ishlashda
zavqlansangiz, ushbu
sohadagi ba'zi kasblar
bilan tanishib
chiqishingiz mumkin.
Otlarni parvarish
qilish, kasal
hayvonlarni tuzatishdan
tortib, ekinlarni
yetishtirish texnikasini
oʻrganishga qadar
mavjud boʻlgan
kasblar soni
doimo ortib
bormoqda.

Hayvonot bogʻlarida, fermalarda va uy
hayvonlarining salomatligini muhofaza
qilishda, veterinarlar fiziologiya va anatomiya
boʻyicha bilimlarini kasal yoki jarohatlangan
hayvonlarni davolashda foydalanadilar.

Veterinar

Parvarishlash markazlaridan boshlab, uy
hayvonlari doʻkonlariga qadar boʻlgan joylarda
hayvonlarni parvarish qilish boʻyicha xodimlar
oʻzlarining qaramogʻidagi hayvonlarni
yuvintiradi, boqadi va gʻamxoʻrlik qiladi.

Hayvonlarni
parvarish
qilish
bo‘yicha
mutaxassis

Hayvonot bogʻi xodimlari hayvonot bogʻlari
va qoʻriqxonalarda ishlab, oʻzlarining
qaramogʻidagi hayvonlarga yaxshi qarab,
yashash sharoitlari mos boʻlishlarini
ta'minlaydilar.

Hayvonot
bog‘i
xizmatchisi

Zamonaviy qishloq xoʻjaligida yirik texnika, ilmiy
metodlar va biotexnologiyalardan foydalaniladi,
shuning uchun fermerlar xoʻjaligi boshqaruvchisi
ham biznesni boshqarish, ham qishloq xoʻjaligi
bilan shugʻullanadilar.

Fermer
xo‘jaligi
boshqaruvchisi

Bogʻdorchilik rivojlanib borayotgan soha
hisoblanadi. Ushbu sohadagi ishchilar
urugʻlarni ekish, oʻsimliklarni qalamcha
payvand qilish va kesish, kasalliklarning oldini
olish uchun javobgar boʻladilar.

Bog‘bon

Ochiq maydonlar dizayniga boʻlgan
ishtiyoq bilan landshaft dizaynerlari
oʻzlarining kreativ koʻnikmalaridan foydalanib,
mijozlari uchun ajoyib, ixcham
dizaynlarni ishlab chiqadilar.

Landshaft
dizayneri

Ekologlar universitetlar, davlat idoralari va
dala stansiyalarida faoliyat olib
borib, bizga jonli mavjudotlar va ular
yashaydigan muhitni asrashni
oʻrgatadilar.

Ekolog
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Muhandislik va Sanoat

Qurilish
muhandisi

Burg‘ulash
muhandisi

Kimyogar
muhandis

Muhandismexanik

Avtomexanik

Elektrik
muhandis

Aloqa
muhandisi

Aerokosmik
muhandis

Qurilish loyihalarini tuzish va ularga rioya qilish
orqali qurilish muhandislari atrof muhitimizni
shakllantiradilar. Ular qurilish loyihalarini oʻz
vaqtida va byudjet doirasida amalga os
hiradilar.
Burgʻulash muhandislari quruqlikda va dengizda
qazib olinadigan yoqilgʻini qidirish, qazib
olishning ilk bosqichlarida faoliyat yuritib, neft va
gaz konlari aniqlangan hududlarda burgʻulangan
quduqlarni loyihalashtirish va oʻrnatish
bilan shugʻullanadilar.
Xom ashyolarni yangi kimyoviy jarayonlar orqali
qoʻllanish usullarini oʻrganib, kimyo muhandislari
tijorat foydasi uchun yangi moddalar va
mahsulotlarni ishlab chiqadilar.

Harakatlanuvchi qismlarga ega boʻlgan har
qanday jism – mexanik soatdan tortib poyezd
lokomotivigacha – muhandis-mexanik tomonidan
ishlab chiqilgan boʻlib, muhandislik fanlari orasida
eng keng tarqalgan sohalardan biri hisoblanadi.
Avtomexaniklar oʻzlarining amaliy koʻnikmalari va
bilimlaridan foydalangan holda avtotransport
vositalari doim harakatda boʻlishlari uchun ularni
diagnostika qilish, mavjud nosozliklarni bartaraf
etish va eskirgan ehtiyot qismlarini almashtirish
bilan shugʻullanadilar.
Elektr tizimlari va tarkibiy qismlarini loyihalash,
tuzish va texnik xizmat koʻrsatishda
mutaxassis hisoblangan elektrik
muhandislarning vazifasi – elektr quvvatini
doimiy ishlab turishidan iborat.
Aloqa muhandislari telefonlar, uyali aloqa
tarmoqlari, radio va internet bilan
ishlab, butun dunyo boʻylab
telekommunikatsiya tarmoqlarining aloqada
boʻlishini ta'minlaydilar.
Samolyot va kosmik texnologiyalarga
ixtisoslashgan aerokosmik muhandislar
osmonda va undan tashqarida uchadigan
transport vositalarini loyihalashtirish, qurish,
sinovdan oʻtkazish va texnik xizmat koʻrsatish
bilan shugʻullanadilar.

Transport

Agar sizga
narsalar qanday
ishlashini oʻrganish
va ularni
takomillashtirishni
yoqtirsangiz, ushbu
sohada juda koʻp
potensial kasblar
mavjud. Siz yangi
mashinalarni yasash,
tajribalar oʻtkazish
yoki buning ortida
turgan mexanizmni
tahlil qilishingizdan
qat’iynazar, siz
kreativ, rejali va
tartibli
boʻlishingiz
kerak boʻladi.

Samolyotni xavfsiz boshqarishda yoʻlovchilarning

Xalqaro sayohat
yoʻnalishlari va
savdo hajmi tobora
oʻsib borayotganligi
sababli transport
sanoati butun dunyoda
oʻsib borayotgan
tarmoq hisoblanadi.
Kasb imkoniyatlari –
havo yoʻllari
ekipaj a'zosi, avtomobil
transporti haydovchisi,
temiryoʻl mashinisti
va dengiztransporti
kapitani kabi kasblarga
ehtiyoj
tobora ortib
bormoqda.

salomatligiga mas'ul boʻlgan aviakompaniya
uchuvchilari oʻzlarining uchish qobiliyatlari va
tajribalaridan foydalangan holda sayohatchilarni
tashishda qulaylik yaratadilar.

Aviakompaniya
uchuvchisi

Dunyo boʻylab havo yoʻllaridagi harakatning
tobora koʻpayib borishi osmonda xavfsizlikni
ta'minlashda rejalashtirishni talab qiladi. Ushbu
jarayonda asosiy rolni aviadispetcherlar
bajaradilar.

Aviadispetcher

Xavfsiz safarlarni ragʻbatlantiruvchi siyosatni
ishlab chiqishda, transport harakati dispetcherlari
transport tarmoqlari hamda ular xizmat
koʻrsatayotgan zamonaviy iqtisodiyotni
harakatga keltirishda xizmat qiladilar.

Transport
harakati
dispetcheri

Ulkan konteyner kemalari, kruiz laynerlari va
boshqa bir qator dengiz kemalarini boshqarishda
kema kapitanlari kemaning dengizda xavfsiz
harakatlanishi uchun javobgardir.

Kema
kapitani

Tezyurar poyezdlar yoki yuk tashuvchi
lokomotivlarni boshqarishdan qat'iy nazar,
temir yoʻl mashinistlari temir yoʻl tarmoqlarida
yoʻlovchilar va yuklarni xavfsiz tashuvchi
malakali mutaxassislardir.

Temir
yo‘l
mashinisti

Oziq-ovqat mahsulotlari, konteynerlar,
mebellar yoki kimyoviy moddalar kabi bir
qator yuklarni yetkazib berishda – yuk
mashinasi haydovchilari avtomobilda yuk
tashish tarmogʻining tayanchi hisoblanadi.

Yuk
mashinasi
haydovchisi

Yuk tashuvchi haydovchilar, ombor xodimlari
va yetkazib beruvchilarning ishlarini
muvofiqlashtiruvchi logistika menejerlari
mahsulotlarni kerakli manzilga, namunali
holatda va oʻz vaqtida yetib borishini
ta'minlaydilar.

Logistika
menejari
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Qurilish

Xavfsizlik va Favqulodda xizmatlar

Binolarni loyihalashtirishda oldingi oʻrinlarida
Arxitektor

ishlaydigan arxitektorlar oʻzlarining kreativ
koʻnikmalari va texnik bilimlardan foydalanib,
uylardan tortib konsert maydonlariga qadar barcha
turdagi inshootlarni loyihalashda ishtirok etadilar.

Muhandis
konstruktor

Smeta
tuzuvchi
muhandis

Shaharsoz

Quruvchi

Yuklama va kuchlarning konstruksiyalarga ta'sir
qilishini modellashtirish orqali, muhandis
konstruktorlar oʻzlarining tajribalaridan
foydalanib, binolar xavfsiz hududlarda
loyihalashtirilishi va qurilishni ta'minlaydilar.

Qurilish usullari, xarajatlari va materiallari
haqidagi bilimlarga asoslanib, smeta tuzuvchi
muhandislar qurilish loyihalarini samarali va
tejamkor bajarilishini ta'minlaydilar.

Rejalashtirish siyosati masalalari boʻyicha
maslahatlar berish uchun arxitektura va shahar
dizayniga oid batafsil ma'lumotlardan
foydalangan holda, shaharsozlar shaharlarimizni
shakllantirish va rivojlantirishga yordamberadilar.

Uylar va ofis binolaridan tortib elektrostansiyalar
va osmonoʻpar binolarga qadar quruvchilar
qurilish texnikalari haqidagi bilimlaridan
foydalanib, noldan boshlab inshootlarni
yaratadilar.

Qurilish
boshqaruvchisi

Qurilish boshqaruvchilari grafiklarni rejalashtiradi,
ishchilar ustidan nazorat qiladi va har bir
loyihani oʻz vaqtida, byudjet doirasida
bajarilishini ta'minlash maqsadida binolarning
qurilish bosqichlarini kuzatadilar.

Duradgor

Turli xil yogʻoch mebellar yoki konstruksiyalar –
oshxona mebelidan tortib shift toʻsinlariga
qadar elementlarni yasab va birlashtirib –
duradgorlar bir qator qurilish loyihalarida
ishlaydilar.

Elektrik

Santexnik

Elektr energiyasi uylar, idoralar va tijorat
binolarida uzluksiz yoqilishini ta'minlash
maqsadida, elektr jihozlarini xavfsizlik
qoidalariga muvofiq oʻrnatadilar va
ta'mirlaydilar.
Har xil turdagi xavfsiz va yashashga yaroqli
boʻlgan binolarga xizmat koʻrsatishda
santexniklar isitish, suv ta'minoti, havoni
tozalash tizimlarini oʻrnatadilar va
ta'mirlaydilar.

Dunyo miqyosida
keng imkoniyatlarga
ega boʻlgan ulkan
tarmoq hisoblangan
qurilish sanoati
mahalliy va tijorat
mijozlarning talablarini
qondirish maqsadida
doimiy ravishda
malakali kadrlarni
yetkazib berilishni
talabqiladi. Agar sizga
amaliyishlarni
bajarish yoqsa, ushbu
sohaning bir qator
kasb turlari mavjud.

Agar siz odamlarga
va jamiyatga
yordam berishda faol
ishtirok etishni
istasangiz, xavfsizlikva
favqulodda xizmatlar
sohasida keryera
sizga moʻljallangan
boʻlishi mumkin.
Ushbu sohadagi
ba'zi ish oʻrinlari
mahalliy va xalqaro
sayohatlarni o‘z ichiga
olib, ularning barchasi
faol yondashuvni
hamda odamlar
bilan ishlashga
tayyorgarlikni
talab qiladi.

Vatan himoyasini bosh maqsad qilib belgilab
olgan harbiy xizmatchilar sodiqlik, burch,
hurmat, fidokorona xizmat, sharaf, vijdonlilik
va shaxsiy jasoratni hamma narsadan ustun
qoʻyadilar.
Havo kuchlari uchuvchisi muhim va potentsial
xavfli topshiriqlarni bajarish uchun texnik
nou-xau va maxsus koʻnikmalardan foydalangan
holda oʻz vatanining havo sarhadlarini himoya
qiladilar.

Harbiy
xizmatchi

Havo
kuchlari
uchuvchisi

Harbiy dengizchilar dengizda, havoda va
quruqlikda oʻz vatanining suv
sarhadlari va yoʻllari erkinligini ta'minlashda
sharaf, jasorat va sadoqatni
qadrlaydilar.

Harbiy
dengizchi

Halollik, vijdonlilik va tirishqoqlik bilan
jamoatchilikka xizmat qilib, huquqni
muxofaza qilish xodimlari jinoiy faoliyatni
toʻxtatishda, jinoyatlarni ochish va butun
jamiyatni yaxshilashga yordam berish
uchun ishlaydilar.

Huquqni
muxofaza
qilish xodimi

Qamoqxonalardagi mahbuslar faoliyatini
nazorat qiluvchi ahloq tuzatish muassasasi
xodimlari tartibni saqlaydilar va mahkumlarning
jazoni oʻtash vaqtidagi tartibni qoʻllabquvvatlaydilar.

Ahloq
tuzatish
muassasasi
xodimi

Milliy xavfsizlik masalalarini oʻrganuvchi
mutaxassislar ya’ni razvedka
xodimlari fuqarolarni himoya qilish maqsadida
turli xil vositalardan - maxfiy
kuzatuvdan tortib ma'lumotlarni nazorat
qilishga qadar foydalanadilar.

Razvedka
xodimi

Aholi va ularning mol-mulkini yongʻinlar, tabiiy
ofatlar va baxtsiz hodisalardan
himoya qilishda oʻt oʻchiruvchilar xavfli
vaziyatlarda qolgan odamlarga
yordam koʻrsatish uchun oʻz xavfsizligini xavf
ostiga qoʻyadilar.

O‘t
o‘chiruvchi

Favqulodda vaziyatlar chaqiruvlariga tez yordam
javob berib, tez yordam xizmati xodimlari turli xil
jarohatlar yoki kasalliklarga chalingan odamlarga
shoshilinch yordam koʻrsatish uchun tibbiy
tayyorgarlikdan foydalanadilar.

Tez yordam
xizmati
xodimi
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Ijtimoiy soha va Ta’lim
Psixolog

Insonlarning xulq-atvori, hissiyotlari va fikrlash
jarayonlarini tahlil qilish uchun ilmiy usullarni
qoʻllagan holda psixologlar psixologik holatlarni
davolash usullarini ham taklif qiladilar.

Ijtimoiy
masalalar
maslahatchisi

Bir qator xulq-atvor va suhbatlashish
usullaridan foydalangan holda, ijtimoiy
masalalar boʻyicha maslahatchilar mijozlariga
shaxsiy masalalari va muammolarini oʻrganish,
tushunish va ularni yengishga yordam beradilar.

Ijtimoiy
xizmatchi

Kasalxonalar, maktablar va qamoqxonalar bilan
yaqin hamkorlikda ishlaydigan ijtimoiy
xizmatchilar qiyin paytlarda yordam,
qoʻllab-quvvatlash va maslahat berib odamlarning
hayotini yaxshilaydilar.

Yoshlar bilan
ishlash
xizmatchisi

Yoshlarga oʻz salohiyatlarini oshirishga yordam
beradigan yoshlar bilan ishlash xizmatchilari
bolalar va oʻspirinlar uchun bir qator tadbirlarni
oʻtkazadilar, ularga maslahat beradilar va yordam
koʻrsatadilar.

Internat
xizmatchisi

Internat xizmatchilari pansionatlarda ishlab,
keksa yoki betob bemorlarga gʻamxoʻrlik va
dalda beruvchi sharoitlarda qarashlarini
ta'minlaydilar.

Bolalar
tarbiyachisi

Bolalar tarbiyachisi oʻzlarining qaramogʻidagi
yosh bolalarga qiziqarli mashqlarni tashkil etish,
hikoyalar oʻqib berish va oʻyinlar oʻynatish orqali
oʻrganishga undovchi asosiy koʻnikmalarni
rivojlantirishga yordam beradilar.

Boshlangʻich
sinf oʻqituvchisi

Boshlangʻich sinf oʻqituvchilari bolalarga
boshlangʻich ta'limni yaxshi oʻzlashtirishlari
hamda ijtimoiy koʻnikmalarini rivojlantirishni
ragʻbatlantirishda darslarni qiziqarli va quvnoq
tarzda oʻtishga izlanadilar.

Umumta’lim
maktab
oʻqituvchisi

Kommunkativ qobiliyatlari, bolalarni
tushunish va hazil-mutoyiba tuygʻusiga
ega boʻlgan umumta’lim maktab oʻqituvchilari
oʻquvchilarga ilhomlantirish orqali bilim
berishda oʻzlarining bilim va koʻnikmalaridan
foydalanadilar.

OTM
oʻqituvchisi

Universitetda ishlash jarayonida
professor-oʻqituvchilar bakalavriat yoki
magistr mutaxassisliklari talabalariga ta’lim
berishda ularning tanlagan yoʻnalishlari boʻyicha
ilmiy tadqiqotlarni olib borishda
koʻmaklashadilar.

Kutubxonachi

Ilmga boʻlgan ishtiyoq bilan kutubxonachilar xalq,
universitet va institut kutubxonalarida,
shuningdek, tobora ommalashib borayotgan
onlayn elektron kutubxonalarda toʻplangan
kitoblar katalogini tuzadilar, saqlaydilar va
foydalanishga sharoit yaratadilar.

Sport, Servis va Turizm

Ushbu sohadagi
kasblar odamlarga
gʻamxoʻrlik qilish,
oʻqitish, rivojlantirish
va qoʻllab-quvvatlash
orqali alohida shaxslar,
oilalar, guruhlarva
butun jamiyat hayotini
yaxshilashga
qaratilgan. Agar siz
boshqalar bilan
ishlashni yaxshi
koʻrsangiz va yaxshi
muomala madaniyatiga
ega boʻlsangiz, bu
sohadagi kasblar siz
uchun toʻgʻri
kelishi mumkin.

Jahon iqtisodiyoti
oʻsib borishi
bilan sportsogʻlomlashtirish
mashgʻulotlari, xizmat
koʻrsatishga boʻlgan
global talab yildan
yilga oshib bormoqda.
G'ayrat, mukammal
muloqot qobiliyatlari
va odamlarga boʻsh
vaqtlarini maroqli
oʻtkazishlariga
koʻmaklashadigan
ushbu kasb egalari
talabi ortib borayotgan
sohada faoliyat
yuritadilar.

G‘aroyib sport qobiliyati bilan ajralib turadigan
professional sportchilar tanlagan sport turi
boʻyicha eng yuqori choʻqqisiga koʻtarilish
harakati boʻlgan, eng kuchlilar bilan
raqobatlashish uchun haq toʻlanadigan baxtli
kasb egalaridir.

Professional
sportchi

Sport va sogʻlomlashtirish - bu tez taraqqiy
etayotgan soha boʻlib, unda mashq rejalarini ishlab
chiqadigan va oʻz mijozlariga yuqori darajadagi
jismoniy qomatga erishishda yordam koʻrsatuvchi
shaxsiy murabbiylarga talab ortib bormoqda.

Shaxsiy
murabbiy

Massaj va tirnoq bezatish san'atidan tortib,
yuzni pardozlash va spa muolajalarga qadar
kosmetologlar mijozlarining doim yaxshi
koʻrinishda boʻlishlari uchun eng yangi texnika
va mahsulotlardan foydalanadilar.

Kosmetolog

Mehmonxonalar mijozlar uchun bir-biri bilan
raqobatlashadigan ushbu sohada mehmonxona
menejerlari oʻzlarining mehmonlarining dam olish
vaqtini imkon qadar qulay va yoqimli qilishga
intiladilar.

Mehmonxona
menejeri

Mijozlar nomidan sayohat agentliklari,
aviakompaniyalar va dam olish maskanlari
bilan doimiy aloqada boʻlib, sayyohlik agentlari
oʻz mijozlarining sayohat orzularini belgilangan
byudjet doirasida amalga oshirishga intiladilar.

Sayyohlik
agentligi
xodimi

Samolyot bortida ishlaydigan havo kemasi
ekipaji xizmatchisi yoʻlovchilarning
xavfsiz, qulay va yoqimli parvoz qilishlarini
ta'minlash maqsadida ularning
ehtiyojlarini qondiradilar.

Havo
kemasi
ekipaji
xizmatchisi

Oshpazlar masalliqlarga va taom pishirish
texnikasiga kreativ yondoshib, har
bir likopchadagi taomni maromiga yetkazish
uchun lazzatli taomni ishtaxali
koʻrinishda taqdim etishni birga birlashtiradi.

Oshpaz

Tarix, arxeologiya yoki san'at haqidagi
bilimlaridan foydalangan holda, muzey
kuratorlari oʻz kolleksiyasidagi eksponatlar
va artefaktlarni tashrif buyuruvchilarni jalb
qilish va ilhomlantirish maqsadida
namoyish etadilar.

Muzey
kuratori
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Sog‘liqni saqlash va Tibbiyot
Shifokor

Shifokor kasbi kasalliklarni aniqlaydi va
jarohatlarni davolaydi, sogʻligimizni
himoya qilish uchun davolash usullarini
tayinlaydigan tibbiy malaka va
mahoratga asoslanadi.

Hamshira

Shifokorlar va boshqa malakali tibbiyot
xodimlarga yordam beruvchi
hamshiralar kasalxonalardan tortib salomatlik
markazlariga qadar turli xil
sharoitlarda bemorlarga amaliy yordam
koʻrsatib, davolashni amalga oshiradilar.

Feldsherakusher

Homiladorlik va tugʻruq paytidagi
boʻlgʻusi onalarga, homila davridagi
bolalarga gʻamxoʻrlik koʻrsatadigan
feldsher-akusherlar dunyoga yangi
hayotni keltirishda muhim rol oʻynaydilar.

Stomatolog

Tishlar gigiyenasini targʻib qilishdan tortib,
ogʻiz boʻshligʻidagi rekonstruktiv jarrohlik
operatsiyalarini oʻtkazishga qadar amaliyotlarda
stomatologlar tish sogʻligʻini mustahkamlash
uchun tish va tish milkida bir qator muolajalarni
amalga oshiradilar.

Farmatsevt

Farmatsevtlar bemorlarga tegishli dori-darmonlar
berilishini ta'minlab, retsept boʻyicha va
retseptsiz yozilgan dori-darmonlarni xaridorlarga
sotadilar, shuningdek, ulardan foydalanishning
xavfsizligi toʻgʻrisida maslahatlar beradilar.

Rentgenograf

Rentgenografiya apparatlari yordamida
rentgenograflar diagnostika oʻtkazish maqsadida
tananing batafsil yoritilgan ichki rasmlarini
yaratadilar, shuningdek, oʻsimtalar yoki teri
nuqsonlarini radioaktiv nurlari yordamida
davolashni amalga oshiradilar.

Fizioterapevt

Massaj texnikasi, jismoniy mashqlar dasturlari
va qoʻshimcha davolash boʻyicha faoliyat
yuritadigan fizioterapevtlar jarohatlar yoki
kasalliklardan soʻnggi jismoniy reabilitatsiyani
amalga oshirish ustida ishlaydilar.

Logoped

Nutqdagi muammolarga jarohat yoki
tugʻilishdagi nuqson sabab boʻlishi
mumkin. Ushbu muammolarni bartaraf etish
yoki nutqni rivojlantirish uchun
logopedlar oʻz bemorlari bilan ishlaydilar.

Umumiy
tibbiyot
xodimi

Kasalxonalar, xususiy klinikalarda faoliyat olib
boradigan umumiy tibbiyot xodimlari
kasallik, jarohatlar, keksalik yoki nogironlik
tufayli muhtoj boʻlgan odamlarga amaliy
yordam koʻrsatadilar va kundalik muolajalar
boʻyicha maslahatlar beradilar.

Oftalmolog

Koʻz qorachigʻi salomatligi ustida ishlaydigan
oftalmologlar bemorlarning koʻrish qobiliyatini
tekshirish uchun maxsus jihozlardan foydalangan
holda, zaruriyat tugʻilganda koʻzoynak yoki
kontakt linzalarini yozadilar.tufayli muhtoj boʻlgan
odamlarga amaliy yordam koʻrsatadilar va kundalik
muolajalar boʻyicha maslahatlar beradilar.

Sogʻliqni
saqlashsohasi
kasalxonalarda yoki
poliklinikalarda turli
rollarda faoliyat
yuritadigan tibbiyot
xodimlariga ega
boʻlgan yirik
tarmoqdir. Agar siz
sog‘lik va salomatlikni
yaxshilashga
qiziqsangiz,
shuningdek, ilm-fan
va texnologiyaga moyil
boʻlsangiz, sogʻliqni
saqlash va tibbiyot
sohasi kasblari siz
uchun manzur
boʻlishi
mumkin.
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GLOSSARIY
Akademik soha - maktablar, kollejlar va universitetlar bilan bog‘liq,
amaliy koʻnikmalar bilan emas, balki oʻqish va ﬁkrlash bilan bogʻliq.
(Cambridge Business English Dictionary©)
QR-kod - biror narsaga chop etilgan, shuningdek, telefon foydalanuvchisiga
ma'lumot berish uchun ba'zi turdagi mobiltelefonlar yordamida oʻqilishi
(skaner) mumkin boʻlgan oq-qora kvadratchalar jamlangan katakcha.
(Cambridge Business English Dictionary©)
PDF (portable document format) - portativ hujjat formati: matnni
oʻzgartirishga ruxsat bermaydigan kompyuterlar oʻrtasida hujjatlarni
saqlash va joʻnatish tizimi yoki ushbu tizim yordamida yaratilgan hujjat.
(Cambridge Business English Dictionary©)
Motivatsiya - biror narsa qilishga boʻlgan ishtiyoq. (Cambridge Business
English Dictionary©)
IT (information technology) - ma'lumotni saqlash va joʻnatish uchun
kompyuterlar va boshqa elektron uskunalardan foydalanish fani va
faoliyati. (Cambridge Business English Dictionary©)
Karyera - mehnat faoliyatingiz davomida bajaradigan ishingiz yoki bir
qator vazifalaringiz. (Cambridge Business English Dictionary©)
Volontyor - oʻz xohishi bilan va majburlashsiz yoki pul toʻlamagan holda
biror ish qilish, ayniqsa boshqalarga xolis yordam beruvchi odam.
(Cambridge Business English Dictionary©)
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LinkedIn – ish beruvchilar bilan muloqot qilish, yangi ish imkoniyatlarini
topish, ma'lumot almashish va h.k. uchun ijtimoiy tarmoq veb-saytining
nomi. (Cambridge Business English Dictionary©)
Facebook - o‘zingiz haqingizda ma'lumot ko‘rsatishingiz va do‘stlaringiz
guruhlari bilan muloqot qilishingiz mumkin boʻlgan veb-sayt nomi.
(Cambridge Business English Dictionary©)
CV / rezyume - rasmiy tarjimai hol: ishga kirmoqchi boʻlganingizda ish
beruvchiga yuboradigan maʼlumotingiz, malakangiz, avvalgi ishlaringiz
va baʼzan shaxsiy qiziqishlaringiz haqida qisqacha yozma tavsif.
(Cambridge Business English Dictionary©)
PhD – falsafa fanlari doktori: eng yuqori akademik ilmiy daraja.
(Cambridge Business English Dictionary©)
Konferensiya - ba'zan bir necha kun davom etadigan, ma'lum bir mavzu
boʻyicha suhbatlar guruhi yoki ayniqsa biznes masalalari rasmiy
ravishda muhokama qilinadigan uchrashuv. (Cambridge Business
English Dictionary©)
Logistika – murakkab faoliyatni muvaffaqiyatli va samarali tarzda
amalga oshirish uchun jarayonni reja bilan tashkil etish. (Cambridge
Business English Dictionary©)
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