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IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕ 300 ਘੰਟ ੇਅਤੇ 
IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕ 500 ਘੰਟ ੇਦੀ 
ਮਾਨਤਾ ਮੌਜੂਦਾ IYT® ਅਿਧਆਪਕਾਂ, ਨਵ� TTC ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਅਤੇ ਨਵ� ਸੁਤੰਤਰ ਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਲਈ ਹੈ ਤਾ ਂਜ ੋਉਨ�ਾ ਂਦ ੇਯੋਿਗਕ 
ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

IYS®ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 
ਯੋਗ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਸਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਸਾਰ ੇIYT® ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਵਿਗਆਨ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਵ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 
ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਲਾਭ, ਯੋਗਾ 
ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ, ਯੋਿਗਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯੋਗ ਿਵਿਗਆਨ 
ਸਪੇਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਵਿਗਆਨ ਟੀਟੀਸੀ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, 
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਿਜੱਤਣ ਦੇ 
ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਉ ਂਲੋੜ ਹੈ ਬਾਰੇ 
ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
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IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ 
       ਅਿਧਆਪਕ 300 ਘੰਟੇ

IYO® ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ 
ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ 300 ਘੰਟੇ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਨਵ� ਮਾਨਤਾ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਰੈਗੂਲਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 6 
ਮਹੀਿਨਆ ਂਦਾ ਯੋਗਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੈ।
IYO® IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕ 300 ਘੰਟੇ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿਸਲੇਬਸ 
ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਘੰਟ ੇਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਯੋਿਗਕ 
ਿਵਿਗਆਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਿਸਲੇਬਸ ਕਾਪੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ IYO® ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ 300 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ 2000/- 
INR (ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ) ਹੈ।
ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਿਗਕ ਕੈਰੀਅਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੱ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।
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IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ 
ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕ 500 ਘੰਟੇ

IYO® ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ 
ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ 500 ਘੰਟੇ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਨਵ� ਮਾਨਤਾ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਰੈਗੂਲਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 1 
ਸਾਲਾ ਯੋਗਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਕੋਰਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ 
ਮਾਸਟਰ ਵਜ� ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
IYO® IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕ 500 ਘੰਟੇ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਿਸਲੇਬਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਘੰਿਟਆ ਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਯੋਿਗਕ 
ਿਵਿਗਆਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਿਸਲੇਬਸ ਕਾਪੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ IYO® ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ 500 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ 2500/- 
INR (ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ) ਹੈ।
ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਿਗਕ ਕੈਰੀਅਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੱ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।
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IYS®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਸਕੂਲ
ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਸਕੂਲ ਵਜ� ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਆਪਨ 
ਿਸਲੇਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ,ੋ
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ: 7500/-INR (ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ)
ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵ� ਮੋਡ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਾਰ ੇIYT® ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਸਕੂਲ ਵਜ� 
www.iyoworld.com 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ 300 ਘੰਟੇ ਅਤੇ IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ 500 ਘੰਟੇ ਦੇ ਿਸਲੇਬਸ 
ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਤੁਸ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ 300 ਘੰਟ ੇਅਤੇ IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ 
500 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ�ਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਕੋਰਸਾਂ ਤ� ਬਾਅਦ, IYO® ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ 300 ਘੰਟ ੇਜਾ ਂ
500 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 2000/-INR ਅਤੇ 2500/-INR ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਰੇਗਾ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਾਨਤਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ IYO® ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਦ ੇਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ 
ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
IYO® ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 
https://iyoworld.com/iyt-yogic-science-teachers/, IYT®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕਾਂ 
ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵ� ਯੋਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ IYS®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ 
ਿਵਿਗਆਨ ਸਕੂਲ ਵਜ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਸਨ।
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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ 
       ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ

IYS®-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਿਗਕ ਸਾਇੰਸ ਸਕੂਲ

IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕ 500 ਘੰਟੇ

YT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤ ੇIYS®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ   
                  ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਸਕੂਲ

IYT®-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਿਧਆਪਕ 300 ਘੰਟੇ
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     ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ!

 REGISTER 
TODAY 

• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ
• ਸਾਡੀਆ ਂਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ

• ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ
• ਇੱਕ ਯੋਿਗਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਸਲੇਬਸ
• ਅਤੇ ਹੋਰ!

ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ

ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ : yoga@iyoworld.com

ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰ:ੋ +91 996402933
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