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Fərmanova Aynur Ramiz qızı 
 

 
 

Fərmanova Aynur Ramiz qızı Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1989-cu ildə Azərbaycan 

Dövlət Dillər Universitetinin “İngilis dili” fakültəsinin  ingilis və alman dilləri  ixtisasının əyani 

söbəsinə daxil olmuş, 1994-cü ildə  həmin fakültəni  bitirərək ingilis və alman dili müəllimi 

ixtisasına yiyələnmişdir. 

2002-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Dillər” kafedrasında  müəllim, 2011-ci ildən baş müəllim,  2019-ci ildən isə 

dosent vəzifəsində  çalıişır. Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Siyasi İdarəetmə” fakültəsində 

“Xarici  dildə  işgüzar  və akademik kommunikasiya” (İngilis dili)  və “Beynəlxalq münasibətlər” 

ixtisasında “İxtisasyönümlü İngilis dili” fənlərini tədris edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 16 iyun  

2017-ci il tarixli  qərarı ilə siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi, 22 iyul 2019-cu il 

tarixli qərarı ilə isə “Dillər” kafedrası üzrə dosent elmi adı almışdır. 

Pedaqoji iş stajı 25 ildir. 20 elmi və tədris-metodiki işi vardır, Onlardan 1 kitab, 1 dərs 

vəsaiti (ingilis dilində), 1 fənn proqramı, 17-si elmi məqalədir (5-i ingilis, 1-i rus, 1-i türk dilində).  

Azərbaycan  Respublikasının  müstəqilliyinin  və Xəzər Universitəsinin yaranmasının 20 

illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfransda, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti” 

proqramı üzrə  qısamüddətli ixtisasartırma kursu keçmiş və  müvafiq sertifikatlarla təltif 

olunmuşdur.  

2002-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 

 
           Kitab, dərs vəsaiti və proqram 
 
1. İngiliscə-azərbaycanca beynəlxalq sənədlərdə istifadə olunan ixtisarlar. - Bakı, 

Mütərcim, 2007, 100 s. 
2. Professional English in Use International Relations. - Bakı, Zərdabi, 2018, 208 s.  
3.  “Xarici dil” (İngilis dili) fənninin proqramı. - Bakı, Zərdabi, 2018, 26 s. 

 
            Elmi məqalələr 
 
1. Heydər Əliyev və Azərbaycanda dil quruculuğu.  - “Heydər Əliyevin 80 illiyinə”həsr olunmuş  

aspirant və müdavimlərin elmi konfransmm materialları, DİA, Bakı, 2003, s. 197-198.  

2. Azərbaycan Respublikasında dövlət dilinin əhəmiyyəti haqqında. - Azərbaycan Dövlət Dillər 

Universitetinin Elmi xəbərləri,Bakı, 2004, № 1, s. 100-101.  

3. Pedaqoji prosesin təşkili formaları. - “Heydər Əliyevin zəngin siyasi. mənəvi irsi ünıummilli 

sərvətimizdir” mövzusunda aspirant və dissertantların elıni konfransnın materialları, DİA, Bakı, 2004, 

s.113-114.  

4. Dövlətçilik tarixiınizdə dil quruculuğu problemləri. - Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri, 

Bakı, 2005, № 1, s.225-227.  

5. Azərbaycanııı dövlətcilik tarixində dil quruculuğu məsələləri - “Azərbaycan Respublikası siyasi-

iqtisadi tərəqqi yolunda” mövzusunda aspirant və  dissertantların elmi konfransınm materiallıırı, DİA, 

Bakı, 2005, s. 204-207. 
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6. Xarici dillərin tədrisində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu. - “Dövlət 

İdarəçiliyində İnformasiya Texnologiyalarının tətbiqi” mözusunda elmi praktik konfransın tezisləri, 

Bakı, 2008, s.60-62. 

7. Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri YUNESKO və  İSESKO ilə əməkdaşlıq kontekstində. - 

Azərbaycan  Respublikasının  müstəqilliyinin və Xəzər Universitəsinin yaranmasının 20 illiyinə həsr 

olunmuş beynəlxalq simpozium. Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı,  Bakı, 2012, s.459- 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməində  YUNESKO ilə əməkdaşlığın rolu. - 

“Geostrategiya” jurnalı № 02(14), Mart - Aprel, Bakı, 2013, s.55-60. 

9. Heydər Əliyevin Azərbaycan – YUNESKO əməkdaşlığının genişlənməsində rolu. - “Heydər Əliyev 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Banisidir” mövzusunda doktorant və dissertantların elmi 

konfransının materialları, Bakı, 2013, s. 202- 211. 

10. Направления и динамика развития сотрудничества Азербайджан с  ЮНЕСКО. - «Право и 

политология» Международный научный журнал, Кишинев, №26, июнь, 2014,  стр.66-70. 

11. Azerbaycan'ın Uluslararası İlişkilerinin Genişlemesinde UNESCO ile İşbirliğinin Rolü. - Sosyal 

Bilimler Araştirma Dergisi. Yil:IX, Sayi:22, Eylül-2013, s.123- 132. 

12. Azərbaycan - YUNESKO əməkdaşlığının istiqamətləri və inkişaf dinamikası inkişaf dinamikası. - 

“Dövlət İdarəçiliyi”: nəzəriyyə və təcrübə. Elmi-nəzəri və praktiki jurnal. 2013, №3(43),   s.213- 222. 

13. The role of cooperation with  UNESCO in the development of international relation of the Republic 

of Azerbaijan. - “Science and world” International scientific journal, Russia, Volgograd, 2016, №9 

(37),     Vol I, с.88-92. 

14. The main priorities and dynamics of development of Azerbaijan-UNESCO cooperation 

(1992-2017). - “Dövlət İdarəçiliyi”: nəzəriyyə və təcrübə. Elmi-nəzəri və praktiki jurnal. 

2017, №2(58),   s.297- 304. 

15. Mrs.Mehriban Aliyeva’s role in expanding of International-Cultural Relations of Azerbaijan - “Dövlət 

İdarəçiliyi”: nəzəriyyə və təcrübə. Elmi-nəzəri və praktiki jurnal. 2018, №2(62),   s.161-170. 

16. Development Dynamics of Azerbaijan – UNESCO Cooperation: Success and Achievements - 

“Dövlət İdarəçiliyi”: nəzəriyyə və təcrübə. Elmi-nəzəri və praktiki jurnal.2019, №1(65),  s.171-180. 

17. Mrs. Mehriban Aliyeva's multifaceted activity serves to expand international reputation of 

Azerbaijan - “Science and world” International scientific journal, Russia, Volgograd, 2019, №8 (72), 

Vol I, с.88-92.  

 
e-mail: farmanova.aynur@gmail.com 
aynur.farmanova@teams.dia.edu.az 

 

Əlaqə tel: 012-492-81-14 (iş) 
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