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ઇ�ટરનશેનલ યોિગક     
  સાય�સનોંધણી
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IYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�ક 300 કલાક અન ેIYT®-
આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�ક 500 કલાકનુ ંજોડાણ હાલના IYT® 
િશ�કો, નવા TTC િવદ્યાથી�ઓ અન ેનવા �વત�ંર યોગ િશ�કો માટે તમેની 
યોિગક કારિકદી�મા ંવધારો કરવા માટે છે.

IYS®ઈ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ �કૂલ િવદ્યાથી�ઓન ેયોિગક 
િવ�ાનનો અ�યાસ�રમ શ� કરવા માટે ફાયદાકારક છે, આ નોંધણી 
તમામ IYT® િશ�કો અન ેઆંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન શાળા માટે 
નવા રિજ�ટ્રેશન માટે છે.

નીચનેી �લાઇડ્સ તમન ે�રિ�રયા, લાભો, યોગ શીખવવાની પ�િતઓ, 

યોિગક માિહતી, યોિગક સાય�સ �પસે, ઇ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ 
TTC �રો�રા�સ, વોમ�-અપ, તમારા િવદ્યાથી�ની કારિકદી� માટે �તવાની 
રીત અન ેતમાર ેશા માટે હમણા ંનોંધણી કરવાની જ�ર છે ત ેિવશ ે
અપડેટ કરશ.ે
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IYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન  
       િશ�ક 300 કલાક

IYO® તમન ેજણાવતા આનદં થાય છે કે IYT®-ઈ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ટીચર 300 કલાકના અિધકારીનુ ં

નવુ ંજોડાણ. આ કોસ� િનયિમત િવદ્યાથી�ઓ માટે 6 મિહનાનો યોગ સિટ�િફકેશન કોસ� છે.

IYO® IYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�ક 300 કલાક િવદ્યાથી�ઓ માટે અ�યાસ�રમની નકલ પણ 

�રદાન કરશ.ે

હવ ેઆ IYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�ક સાથ ે300 કલાકના જોડાણો અન ેયોિગક િવ�ાન કોસ�ના 

અ�યાસ�રમની નકલ િવદ્યાથી�ઓમાં વધતો િવ�ાસ આપી શકે છે.

આ અ�યાસ�રમ પરૂો કયા� પછી, િવદ્યાથી�એ ભારત સરકાર અન ેિવદેશમાં નોકરી મળેવવા માટે IYO® 

આંતરરા�્રીય યોગ સગંઠન સાથ ેજોડાણ મળેવવ ુ ંજ�રી છે.

IYT®-ઇ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ટીચર 300 કલાકની નોંધણી એિફિલએશન ફી 2000/- INR (િવદ્યાથી� 

દીઠ) છે.

િવ��યાપી િવદ્યાથી�ઓ માટે યોિગક િવ�ાનમાં આ જોડાણ તરીકે, અમ ેતમન ેતમારી યોિગક કારિકદી�મા ંપિરપણૂ�તા 

�રદાન કરવા માટે ઉ�ચ-ગણુવ�ાવાળા �રમાણપ�રો �રદાન કરવાની આશા રાખીએ છીએ.
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IYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન 
       િશ�ક 500 કલાક

IYO® તમન ેજણાવતા આનદં થાય છે કે IYT®-ઈ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ટીચર 500 કલાકના અિધકારીનુ ં

નવુ ંજોડાણ. આ કોસ� િનયિમત િવદ્યાથી�ઓ માટે 1 વષ�નો યોગ સિટ�િફકેશન કોસ� છે. આ અ�યાસ�રમ પણૂ� 

કરનારન ેયોિગક િવ�ાનમાં મા�ટર તરીકે પરુ�કાર આપવામા ંઆવશ.ે

IYO® IYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�ક 500 કલાક િવદ્યાથી�ઓ માટે અ�યાસ�રમની નકલ પણ 

�રદાન કરશ.ે

હવ ેઆ IYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�ક સાથ ે500 કલાકના જોડાણો અન ેયોિગક િવ�ાનના 

અ�યાસ�રમની કોપી િવદ્યાથી�ઓમા ંવધતો િવ�ાસ આપી શકે છે.

આ અ�યાસ�રમ પરૂો કયા� પછી, િવદ્યાથી�એ ભારત સરકાર અન ેિવદેશમાં નોકરી મળેવવા માટે IYO® 

આંતરરા�્રીય યોગ સગંઠન સાથ ેજોડાણ મળેવવ ુ ંજ�રી છે.

IYT®-ઇ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ટીચર 500 કલાકની નોંધણી એિફિલએશન ફી 2500/- INR (િવદ્યાથી� 

દીઠ) છે.

િવ��યાપી િવદ્યાથી�ઓ માટે યોિગક િવ�ાનમાં આ જોડાણ તરીકે, અમ ેતમન ેતમારી યોિગક કારિકદી�મા ંપિરપણૂ�તા 

�રદાન કરવા માટે ઉ�ચ-ગણુવ�ાવાળા �રમાણપ�રો �રદાન કરવાની આશા રાખીએ છીએ.
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IYS®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન 
           શાળા

ઇ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ �કૂલ તરીકે નોંધણી કરાવો અન ેતમારા િવદ્યાથી�ઓન ેયોિગક િવ�ાનનો અ�યાસ�રમ શ� કરો,

નોંધણી ફી: 7500/-INR (આ�વન માટે)

ઓનલાઈન અન ેઓફલાઈન બનં ેમોડ.

આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન શાળા માટે તમામ IYT® િશ�કો અન ેનવી નોંધણીઓ માટે ઉપલ�ધ.

તમારી ઇ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ �કૂલન ેસ�ાવાર ઇ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ �કૂલ તરીકે www.iyoworld.com પર અપડેટ કરવામાં 

આવશ.ે

IYT®-ઈ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ટીચર 300 કલાક અન ેIYT®-ઈ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ટીચર 500 કલાકના િસલબેસની નકલો 

આપવામા ંઆવશ.ે

તમ ેસ�ાવાર રીત ેIYT®-ઈ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ટીચર 300 કલાક અન ેIYT®-ઈ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ટીચર 500 કલાકના કોસ� 

શીખવવાનુ ંશ� કરી શકો છો.

તમારા િવદ્યાથી�ઓના અ�યાસ�રમો પછી, IYO® આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાનના 300 કલાક અથવા 500 કલાકના અ�યાસ�રમો માટે 

2000/-INR અન ે2500/-INR ની ન�વી ફી એકિ�રત કરીન ે�રમાણપ�ર સાથ ેતમારા િવદ્યાથી�ઓન ેસલં�ન કરશ.ે

િવદ્યાથી�નો અ�યાસ�રમ પણૂ� થયા પછી, જોડાણ �રિ�રયા IYO® આંતરરા�્રીય યોગ સ�ંથા �ારા કરવામાં આવશ.ે અન ેતમેની નોંધણી ફરિજયાત 

છે, IYT®-ઈ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ટીચરના �રમાણપ�ર સાથ,ે સરકારી અન ેખાનગી �ે�રોમાં નોકરીઓ મળેવવા માટે ફાયદાકારક છે.

IYO® �રમાણપ�ર �રદાન કરશ ેઅન ેIYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�કની િવગતો https://iyoworld.com/iyt-

yogic-science-teachers/ પર અપલોડ કરવામાં આવશ,ે IYT®-ઈ�ટરનશેનલ યોિગક િવ�ાન િશ�કોની િવશષે િનદ�િશકા.

નવી યોગ શાળાઓ અન ેIYT®-આંતરરા�્રીય યોગ િશ�કો માટે નોંધણી ઉપલ�ધ છે, જેઓ IYS®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન શાળા તરીકે 

શ� કરવા માગ ેછે.
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ઇ�ટરનશેનલ યોિગક સાય�સ ર��ટ્રેશન

IYS®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન શાળા

IYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�ક અન ેIYS®-આંતરરા�્રીય યોિગક 
                    િવ�ાન શાળા

cIYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�ક 300 કલાક

IYT®-આંતરરા�્રીય યોિગક િવ�ાન િશ�ક 500 કલાક
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     આજે જ શ� કરો!

આજે જ નોંધણી 
કરો

• અસ�ંય લાભો મળેવો

• અમારી સાિબત સફળતા જોડાણો

• યોિગક િવ�ાનની તાલીમ માટે

• એક યોિગક િવ�ાન અ�યાસ�રમ

• અન ેવધ!ુ

        રાહ ન જુઓ.

શ� કરો

અથવા સપંક� કરો: yoga@iyoworld.com

હવ ેકૉલ કરો: +91 996402933
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