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IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�क 300 तास आ�ण 
IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क 500 तास संल�ता 
िव�मान IYT® �श�क, नवीन TTC िव�ाथ� आ�ण नवीन �वत�ं 
योग �श�कांसाठी �यां�या योिगक क�रअरला चालना दे�यासाठी 
आहे.

IYS®International Yogic Science School 

िव�ा�या�ना योगशा�ाचा अ�यापन अ�यास�म सु� कर�यासाठी 
फायदेशीर आहे, ही न�दणी सव� IYT®�श�कांसाठी आ�ण 
आंतररा�� ीय योग िव�ान शाळेसाठी नवीन न�दणीसाठी आहे.

खालील �लाइ�स तु�हाला �ि�या, फायदे, योग �शकव�या�या 
प�ती, योिगक मािहती, योिगक िव�ान �पेस, आंतररा�� ीय 
योिगक िव�ान TTC काय��म, वॉम�-अप, तुम�या िव�ा�या��या 
कारिकद�साठी िवजयी माग� आ�ण तु�हाला आ�ाच न�दणी का 
करावी लागेल याब�ल अपडेट करतील.
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IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क 300 तास
IYO® तु�हाला कळव�यास आनदं होत आहे क� IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�क 300 
तासां�या अ�धका�याची नवीन संल�ता. हा कोस� िनयिमत िव�ा�या�साठी 6 मिह�यांचा योग �माणन 
कोस� आहे.
IYO® IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�क 300 तासां�या िव�ा�या�ना अ�यास�माची �त देखील 
�दान करले.
आता या IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�क 300 तास संल�ता आ�ण योिगक िव�ान 
अ�यास�मा�या अ�यास�माची �त िव�ा�या�म�ये िव�ास वाढवू शकते.
हा अ�यास�म पूण� के�यानतंर, िव�ा�या�ने भारत सरकार आ�ण परदेशात नोकरी िमळव�यासाठी IYO® 
आंतररा�� ीय योग संघटनेशी संल� होणे आव�यक आहे.
IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क 300 तास न�दणी संल�ता शु�क 2000/- INR (��त 
िव�ाथ�) आहे.
जगभरातील िव�ा�या�साठी योगशा�ातील ही संल�ता �हणून, आ�ही तु�हाला तुम�या योिगक 
क�रअरम�ये प�रपूण�ता �दान कर�यासाठी उ�-गुणव�ेची �माणप� े�दान कर�याची आशा करतो.
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IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क 500 तास

IYO® तु�हाला कळिव�यात आनदं होत आहे क� IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�क 500 
तासां�या अ�धका�याची नवीन संल�ता. हा कोस� िनयिमत िव�ा�या�साठी 1 वषा�चा योग �माणन कोस� 
आहे. हा अ�यास�म पूण� करणा�याला योगशा�ातील मा�टर �हणून पुर�कृत केले जाईल.
IYO® IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�क 500 तासां�या िव�ा�या�ना अ�यास�माची �त देखील 
�दान करले.
आता या IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�क 500 तास संल�ता आ�ण योिगक िव�ान 
अ�यास�मा�या अ�यास�माची �त िव�ा�या�म�ये िव�ास वाढवू शकते.
हा अ�यास�म पूण� के�यानतंर, िव�ा�या�ने भारत सरकार आ�ण परदेशात नोकरी िमळव�यासाठी IYO® 
आंतररा�� ीय योग संघटनेशी संल� होणे आव�यक आहे.
IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क 500 तास न�दणी संल�ता शु�क 2500/- INR (��त 
िव�ाथ�) आहे.
जगभरातील िव�ा�या�साठी योगशा�ातील ही संल�ता �हणून, आ�ही तु�हाला तुम�या योिगक 
क�रअरम�ये प�रपूण�ता �दान कर�यासाठी उ�-गुणव�ेची �माणप� े�दान कर�याची आशा करतो.
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IYS®-आंतररा�� ीय योग िव�ान शाळा
इटंरनॅशनल योिगक साय�स �कूल �हणून न�दणी करा आ�ण तुम�या िव�ा�या�ना योगशा�ाचा अ�यापन अ�यास�म सु� करा,
न�दणी शु�क: 7500/-INR (जीवनभरासाठी)
ऑनलाइन आ�ण ऑफलाइन दो�ही मोड.
सव� IYT®Teachers आ�ण आंतररा�� ीय योग िव�ान शाळेसाठी नवीन न�दणीसाठी उपल�ध.
तुमची आंतररा�� ीय योग िव�ान शाळा अ�धकृत आंतररा�� ीय योग िव�ान शाळा �हणून www.iyoworld.com वर अपडेट केली 
जाईल.
IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क 300 तास आ�ण IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क 500 तासां�या अ�यास�मा�या 
�ती �दान के�या जातील.
तु�ही अ�धकृतपणे IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�क 300 तास आ�ण IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�क 500 तास 
अ�यास�म �शकव ूशकता.
तुम�या िव�ा�या��या अ�यास�मांनतंर, IYO® तुम�या िव�ा�या�ना आंतररा�� ीय योगशा�ातील ३०० तास �कवा ५०० तासां�या 
अ�यास�मांसाठी 2000/-INR आ�ण 2500/-INR ची नाममा� फ� जमा क�न �माणप�ासह संल� करले.
िव�ा�या�चा अ�यास�म पूण� झा�यानतंर, संल�ता �ि�या IYO® आंतररा�� ीय योग सं�थे�ार ेकेली जाईल. आ�ण �यांची न�दणी 
अिनवाय� आहे, IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�का�या �माणप�ासह, सरकारी आ�ण खाजगी �े�ात नोक�या िमळव�यासाठी 
फायदेशीर आहे.
IYO® �माणप� �दान करले आ�ण IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�कांचे तपशील https://iyoworld.com/iyt-
yogic-science-teachers/ वर अपलोड केले जातील, IYT®-आंतररा�� ीय योिगक िव�ान �श�कांची िवशेष िनद��शका.
नवीन योग शाळा आ�ण IYT®-आंतररा�� ीय योग �श�कांसाठी न�दणी उपल�ध आहे, �यांना IYS®-आंतररा�� ीय योग िव�ान शाळा 
�हणून सु�वात करायची होती.
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आंतररा�� ीय योग िव�ान न�दणी

IYS®-आंतररा�� ीय योग िव�ान शाळा

IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क 500 तास

IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क आ�ण IYS®-आंतररा�� ीय योग िव�ान शाळा

IYT®-आंतररा�� ीय योग िव�ान �श�क 300 तास
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        आजच सु� करा!

आजच न�दणी करा

• असं�य फायदे िमळवा

• आमचे �स� यश संब�ता

• योगशा�ा�या ��श�णासाठी
• योगशा�ाचा अ�यास�म

• आ�ण अ�धक!

                             

         वाट पाहू नका.

सु� क�या

�कवा संपक�  साधा: yoga@iyoworld.com

आता कॉल करा: +91 996402933
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