
2022-yil 8-iyul 3/19-3/1-229-son

Oliy taʼlim muassasalari

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi “2022-2026-
yillarda Oʻzbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini
tasdiqlash toʻgʻrisidagi” PQ-307-son Qarori 1-ilovasining 12-bandida oliy taʼlim
muassasalari va ilmiy tashkilotlarning aholining keng qatlamlarida, shu
jumladan ayollar va yoshlar oʻrtasida ilmiy va startap gʻoyalarini roʻyobga
chiqarish koʻnikmalarini shakllantirishga qaratilgan ilmiy-innovatsion
faoliyatga koʻmaklashish boʻyicha chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish
belgilangan.

Mazkur topshiriqning 12.1-bandi ijrosi yuzasidan oliy taʼlim muassasalari va
ilmiy tashkilotlar tomonidan aholining keng qatlamlarining ilmiy va startap
gʻoyalarini ruyobga chiqarishga boʻlgan ehtiyojlari yoʻnalishini oʻrganish boʻyicha
ayollar va yoshlar oʻrtasida ilovada keltirilgan soʻrovnoma savollariga oliy taʼlim
muassasasining professor-oʻqituvchilari, talabalari va tadqiqotchilari hamda
tasarrufingizdagi ilmiy tashkilotlarning xodimlari tomonidan 2022-yil 11-avgust
kuniga qadar javob berilishini taʼminlashingiz soʻraladi.

Soʻrovnomaning elektron manzili https://forms.gle/y7wX6GY1qVE2LuJ38

Ilova: 7 bet.

Vazir oʻrinbosari R.Xakimov

Ijrochi:Sh.Turayev
Tel.: 71 207 16 94

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: UQ72201004

https://forms.gle/y7wX6GY1qVE2LuJ38


Ilova

Oʻzbekistondagi OTMIar va ilmiy tashkilotlar tomonidan xotin-qizlar va yoshlar oʻrtasida
innovatsion faoliyat, ijodiy tadbirkorlik va startaplarni roʻyobga chiqarishga bolgan

ehtiyojlari tahlili boʻyich savolnoma

Soʻrovnomada faqatgina Siz toʻgʻri deb bilgan javob variantlariga “+” belgisini qoʻyishingiz
yetarli.

Savollar soni: 40 ta
Talab qilinadigan vaqt: 10-15 daqiqa

I. DEMOGRAFIK MAʻLUMOTLAR

1.1. Yosh oraligʻini belgilang
o 15-18
o 19-25
o 26-30
o 31-35
o 36-40
o 40 dan yuqori

1.2. Jinsingizni belgilang
o Erkak
o AyoI

1.3. Maʻlumot darajasini belgilang
o Bakalavr
o Magistr
o PhD
o DSc

1.4. Yashash hududingiz (Doimiy yashash joyi)
o Toshkent shahri
o Viloyat markazi
o Tuman markazi
o Qishloq
o Ovul
o Togʻ va togʻoldi hududlari
o Choʻl zonasi
o Boshqa

II. FAOLIYAT VA IJTIMOIY HOLATNI BAHOLASH

2.1. Mutaxassisligingiz sohasini belgilang
o Qishloq xoʻjaligi
o Axborot-kommunikatsion texnologiyalar
o Pedagogika
o Iqtisodiyot va moliya
o Mexanika va texnika



o Transport
o Xizmatlar sohasi va turizm
o Kimyo, biologiya va biotexnologiya
o Madaniyat va sport
o Arxitektura va qurilish
o Tibbiyot va sogʻliqni saqlash
o Adabiyot, jurnalistika va maʻnaviyat (Shu jumladan huquq va siyosat)
o Boshqa

2.2. Hozirgi kunda oʻz sohangiz doirasida faoliyatingizni davom ettirmoqdamisiz?
o Ha
o Yoʻq

2.3. faoliyatingizdan tushadigan taxminiy daromadingizni belgilang (raqamlar soʻmda
berilgan)

o 1 milliondan kam
o 1-3 million
o 3-5 million
o 5-8 million
o 8-10 million
o 10 milliondan koʻp

2.4. Asosiy faoliyatingizdan boshqa qoʻshimcha daromad keltiradigan faoliyat bilan
shugʻullanasizmi

o Ha
o Yoʻq
o Baʻzida

2.5. Faoliyatingiz Sizni qoniqtiradimi (1 dan 5 gacha baholang)

III. SIZ FAOLIYAT OLIB BORAYOTGAN TAʻLIM YOKI ILMIY TASHKILOT
TAHLILI

3.1. Siz ushbu tashkilotda qanday faoliyat bilan shugʻullanasiz?
o Talaba
o Oʻqituvchi
o Mustaqil tadqiqotchi
o Ilmiy izlanuvchi
o Maʻmuriyat xodimi
o Birdaniga bir nechta faoliyat
o Boshqa

3.2. Bu yerda qanchadan beri faoliyat olib bormoqdasiz?
o 1 yildan kam
o 1-3 yil
o 3-5 yil
o 5 yildan koʻp

3.3. Tashkilotingizda quyidagilardan qaysilari bor? (Birnechta belgilashingiz mumkin)
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o Zamonaviy kutubxona
o Kovorking markazi
o Inkubatsiya va akselleratsiya markazi
o Texnopark
o Innovatsion yoki startap klublari
o Robototexnika markazi
o Ijod markazi
o Amaliy laboratoriyalar
o Texnologiyalar transferi yoki tijoratlashtirish markazi
o llmiy-amaliy yoki startap konsultatsiya markazi

3.4. Olayotgan nazariy bilimlaringiz yohud qilayotgan tadqiqotingiz boʻyicha amaliy
ishlar qilishingiz uchun yetarlicha sharoitlar yaratilganmi?

o Ha
o Yoʻq
o Tashqi resurslardan foydalanamiz

3.5. Xalqaro ilmiy ijtimoiy tarmoqlar yoki zamonaviy taʻlim platformalaridan bepul
foydalanish imkoni mavjudmi?

o Ha
o Yoʻq
o Faqat belgilangan shaxslar uchun

3.6. Bu yerdagi ish haqi Sizni qoniqtiradimi?
o Qoniqtiradi
o Qoniqtirmaydi
o Ish haqim beqaror

3.7. Zamonaviy texnologiyalar, yangiliklar va innovatsiyalarga nisbatan hamkasblaringiz
va tashkilot maʻmuriyatining fikrini baholang (0-umuman befarq, 5-har sohada innovatsiyalar
va texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlaydilar)

3.8. Sizning tashkilotingizdagi taʻlim sifatida va ilmiy faoliyat samaradorligini baholang
(0-umuman qoniqarsiz, 5-aʻlo)

3.9. Tashkilotingizda har 3 oyda necha marta ilmiy-amaliy anjumanlar, innovatsion
koʻrgazmalar yoki startap tanlovlari oʻtkaziladi?
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3.10. Tashkilotingizda xotin-qizlarga nisbatan munosabatni baholang:

3.11. Tashkilotingizda yoshlarga nisbatan munosabatni baholang:

IV. STARTAP VA INNOVATSIYALAR TUSHUNCHASI TAHLILI

4.1. Siz quyidagi tashkilotlarining qay birini bilasiz (Bir nechta belgilashingiz mumkin)?
o Yoshlar ishlari agentligi
o Innovatsion ishlanmalar va texnologiyalar transferi milliy ofisi
o IT-Park
o Savdo-sanoat palatasi
o Yoshlar - kelajagimiz jamgʻarmasi
o “Olima ayol” uyushmasi
o “Tadbirkor ayol” markazi
o IIgʻor texnologiyalar markazi
o “Inno Texnopark” MChJ
o Hech birini bilmayman

4.2. lnnovatsiya deganda nimani tushunasiz?
o Zamonaviy texnologiyalarga asoslangan mahsulot yoki xizmat
o llmiy faoliyat yoki tadqiqotlar natijasidagi texnologiyalar
o Yangi qurilmalar yoki xizmatlar
o llmiy faoliyat yoki tadqiqot natijasidagi texnologiyalarni moddiy qiymatlikka va

qimmatli mahsulotga aylangan qismi
o Biror sohaga kiritilgan yangilik
o Menda fikr mavjud emas

4.3. Startap deganda nimani tushunasiz?
o Zamonaviy tadbirkorlik
o Innovatsiyalarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish
o Yoshlar tadbirkorligi
o Oʻta tavakkalchilik muhitida shakllangan kengayuvchan, yangicha texnologiyalarga

asoslangan va takrorlanuvchi daromad kanallarini qidirishga moʻljallangan biznes model
o Menda fikr mavjud emas

4.4. Quyidagilarning qay biri startap korxonasi (Bir nechta belgilashingiz mumkin)?
o UzAuto Motors
o Artel
o Crafers Sweets
o NazzAR
o Express24
o MY TAXI
o Arzon Apteka
o Roison
o Nokia
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o Facebook
o Amazon
o Paynet
o Click

4.5 Taʻlim jarayonlari hamda ilmiy tadqiqot jarayonlarida innovatsion texnologiyalardan
foydalanish darajasini belgilang (0-umuman foydalanilmaydi, 5-toʻliq foydalaniladi)

V. ISH VA BOʻSH VAQTNI TASHKIL ETISH TAHLILI

5.1. Hafta davomida necha kun asosiy faoliyat (ish yoki oʻqish) bilan shugʻullanasiz?
o 7 kun
o 6 kun
o 5 kun
o 4 kun va undan kam
o Vaqtimni mustaqil tashkil qilaman

5.2. Bir kunda necha soat asosiy faoliyat (ish yoki oʻqish) bilan shugʻullanasiz?
o 8 soatdan koʻp
o 7-8 soat
o 5-7 soat
o 3-5 soat
o 3 soatdan kam

5.3. Vaqtingizni erkin taqsimlash imkoniyati bormi?
o Ha
o Yoʻq

5.4. Imkoniyatingiz boʻlsa, bir kunda necha soat vaqtingizni tadbirkorlik faoliyati bilan
shugʻullanishga sarflardingiz?

o Imkoniyatim yoʻq
o 1 soat va undan kamroq
o 1-3 soat
o 3-5 soat
o 5-8 soat
o 8 soatdan koʻproq

VI. STARTAP VA INNOVATSION FAOLIYAT BILAN SHUGʻULLANISH HAMDA
UNING YOʻNALISHLARI TAHLILI

6.1. Siz quyidagilardan qaysi biri bilan shugʻullangan boʻlardingiz?
o Ishlab chiqarish yoki xizmat koʻrsatish korxonasida mutaxassis boʻlib
o Yirik kompaniyalar laboratoriyalarida tadqiqotchi boʻlib
o Hozirgi faoliyatimni davom ettiraman
o Davlat tashkilotlarida
o Oliy taʻlim hamda ilmiy tadqiqot muassasalarida
o Tadbirkorlik faoliyati bilan
o Investitsiya yoki grantlar evaziga startap korxonasi tashkil qilib
o Frilanserlik qilaman
o Xorijga ketaman
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o Boshqa
6.2. Sizda qaysi yoʻnalishda yangi gʻoya bor?
o Axborot-kommunikatsion texnologiyalar
o Robototexnika va mexatronika
o Qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar
o Biologiya va kimyo texnologiyalari
o Tibbiyot, farmatsevtika va sogʻliqni saqlash
o Qishloq xoʻjaligi va veterinariya
o Mexanizatsiya va ratsionalizatsiya
o Taʻlim va madaniyat
o Moliya va iqtisodiyotdagi texnologiyalar
o Xizmat koʻrsatish
o Oziq-ovqat sanoati
o Avtomobilsozlik va transport
o Ogʻir sanoat
o Boshqa

6.3. Siz oʻzingiz faoliyat olib borayotgan sohani qay darajada innovatsion tomondan
rivojlangan deb hisoblaysiz? (0-umuman rivojlanmagan, 5-har tomonlama innovatsion)

6.4. Gʻoyangizni amalga oshirishingizga qay darajada ishonasiz? (0-amalga oshira
olmayman, 5-aniq amalga oshadi)

6.5. Qanday muammolar Sizga loyihalaringizni amalga oshirishda toʻsiq boʻladi (Bir
nechta belgilashingiz mumkin)?

o Moddiy mablagʻ yetishmasligi
o Vaqt yetishmasligi
o Amaliy tajriba yetishmasligi
o Tadbirkorlik bilimlari yetishmasligi
o Xalqaro tajribaga asoslangan bilimlarning yetishmasligi
o Gʻoyaning real hayotga mos kelmasligi
o Loyiha uchun mutaxassislar yetishmasligi
o Yaqinlar va oila qarshiligi
o Tashkilotning qoʻllab-quvvatlovi kam
o Ishonchim yetmaydi
o Boshqa

6.6. Siz va siz kabi tashabbuskorlarning innovatsion gʻoyalari va startap loyihalarini
qoʻllab-quvvatlash uchun koʻproq kim masʻil deb oʻylaysiz?

o Loyiha rahbari
o Loyiha jamoasi
o Davlat tashkilotlari
o Investorlar
o Mijozlar
o Boshqa
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6.7. Siz faoliyat olib borayotgan tashkilotda ushbu masala boʻyicha Sizga yordam
berishadimi? Qay darajada? (0-umuman yordam berishmaydi, 5-har doim qoʻllab-
quvvatlashadi)

6.8. Tashkilotingizdagi qaysi masʻul boʻlim loyihangizni amalga oshirishda koʻproq
yordam beradi?

o Rahbar
o Rahbarning masʻul oʻrinbosari
o llmiy va innovatsion boʻlim
o Loyihalarni tijoratlashtirish boʻlimi
o Marketing boʻlimi
o Yoshlar yetakchisi
o Buxgalteriya va moliya bolimi
o Boshqa

6.9. Oʻz loyihangizni amalga oshirishda tashkilotingizda sharoit bormi?
o Ha
o Yoʻq
o Qisman

6.10. Sizga innovatsion gʻoyangiz yoki startap loyihangizni amalga oshirish uchun
qanday sharoitlar yaratish kerak deb oʻylaysiz?

o Moddiy resurslar
o Texnologik laboratoriya
o Axborot-kommunikatsion texnologiyalar
o Mutaxassislar jamoasi
o Ishlash uchun joy
o Erkin taqsimlangan vaqt
o Boshqa

VII. QOʻSHIMCHA FIKRLAR VA TAKLIFLAR

7.1. Sizda yurtimizda innovatsion faoliyat va startap tadbirkorligini qoʻllab-quvvatlash
boʻyicha qoʻshimcha taklif boʻlsa, bir nechta jumla bilan yozishingiz mumkin. Biz ushbu
taklifingizni Innovatsion strategiyani amalga oshirish jarayonlarida roʻyobga chiqarishimiz
mumkin. Bizga yordam berganingiz uchun tashakkur:
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