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1995-2001-ci ilədək Azərbaycan Ekologiya İnstitutunda baş müəllim işləmişdir.
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“Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları” , “Sənaye və məişət
tullantılarının təkrar emalı”, “Aqroekologiya” fənlərindən mühazirə və laboratoriya
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Magistr pilləsində “Tədqiqat üsulları”, “İxtisas sahəsinin tarixi və metodologiyası”, “Ətraf
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Azərbaycanda Festilolium bitkilərinin tətbiqinin aqroekoloji əsasları
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