Applications are invited to participate in “Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC)
Programme” Organized by Indian Embassy Kabul, Afghanistan.
NOTE: ONLY AFGHAN NATIONALS ARE ELIGIBLE TO APPLY
The procedure to apply for ITEC short term course:
Step-01 Go through the website: itecgoi.in where you will find the different courses with dates of the
course against each ITEC course.
Step-02 Please follow the Link For Registration Form https://www.itecgoi.in/stream_list.php
Step-02 Choose the course which suits for you as per your qualification and job description and go
through eligibility criteria of that course for which you are supposed to apply.
Step-03 One should fulfill the eligibility criteria. Apply on line and take the print out of the application
and complete all formalities mentioned in the application form.
Step-04 Once the Applications will be submit to Indian Embassy Kabul Embassy will Selected the
Successful Candidate Application for further process.
Major Criteria:
Eligibility criteria for admission to Courses
Academic qualifications as laid down by the Institute for the Course concerned.
• Working knowledge of English required to follow the Course.
• Age between 25 to 45 years.
• Medically fit to undertake the training.
Important Instructions:
1. Please note that English is the basic criteria for these courses as all lectures will be deliver in English
only during the program.
2. Once Embassy will received approval of your course embassy will inform all the Shortlisted
Candidates.
3. All Applicant age must be between 25-45 Years only.
4. Government of India will provide gratis visa, return air ticket and hostel facility at the Institute of the
station of the course.
Note: 1. All Application Procedure is Online and embassy will accept the filled and Complete Application
Form Only. (Please take print out of successful submitted application and submit the Application Form
To Indian Embassy Kabul Afghanistan)
2. Please apply the course based on your eligibility only.
3. All Afghans Including working professionals, students are eligible to apply.
4. For detail Information Please check the link https://www.itecgoi.in/stream_list.php
Regards
s

سفارت هند کورس های کوتاه مدت ) (ITECرا به طور رایگان در هند فراهم میسازد
توجه :فقط شهروندان افغان واجد شرایط درخواست برای این بورسیه ها میباشند.
روند درخواست برای دوره کوتاه مدت ))ITEC
به لنک ذیل مراجعه نماید
گام نخست :به سایت

 itecgoi.inجایی که شما دوره های مختلف با تاریخ دوره در برابر هر کورس  ITECپیدا می کنید مراجعه نمائید.

گام دوم :لینک  https://www.itecgoi.in/stream_list.phpرا برای دربافت فورم درخواست دنبال کنید.
گام دوم :دوره ای را که طبق شرایط واجد شرایط بودن و توصیف شغلی شما مناسب است را انتخاب کنید و از معیارهای واجد شرایط بودن آن
دوره که برای آن درخواست می کنید استفاده نمائید.
گام سوم :باید معیارهای واجد شرایط بودن را بدست آورید .به صورت آنالین درخواست نموده بعدا فورم درخواست را پرینت نموده و تمام مراحل
ذکر شده در فرم درخواست را تکمیل کنید.
گام چهارم :پس از ارسال درخواست ها به سفارت هند ،سفارت کابل ،درخواست ناlمه های نامزدان موفق را برای روند بیشتر انتخاب می کند.
معیارهای عمده:
معیارهای پذیرش برای دوره های آموزشی:
•

مدارک تحصیلی توسط مؤسسه برای دوره مورد نظر تعیین شده است.

•

آشنایی به لسان انگلیسی جهت پیشبرد کورس ها.

•

سن بین  25تا  45سال.

•

داشتن صحت مناسب برای به عهده گرفتن سمینار.

دستورالعمل های مهم:
 .1لطفا توجه داشته باشید که زبان انگلیسی معیار اساسی برای این دوره ها است ،زیرا تمام سخنرانی ها در طول برنامه به زبان انگلیسی
عرضه می شود.
 .2هنگامی که سفارت تاییدی کورس شما را دریافت کرد ،تمام کاندیداهای منتخب را مطلع خواهد کرد.
 .3سن تمامی متقاضیات باید بین  25تا  45سال باشد.
 .4دولت هند ،ویزای رایگان ،بلیط پرواز و امکانات خوابگاه را برای اشتراک کننده های کورس فراهم می کند.
نکته:
 .1تمام روش درخواست آنالین است و سفارت تنها فرم درخواست تکمیل شده را تکمیل می کند( .لطفا درخواست اداره موفق را چاپ کنید و
فرم درخواست را برای سفارت هند در کابل افغانستان ارسال کنید).
 .2لطفا این کورس را فقط بر اساس واجد شرایط بودن خود اعمال کنید.
 .3همه افغان ها از جمله کارشناسان حرفه ای ،دانش آموزان واجد شرایط درخواست هستند.
 .4برای جزئیات اطالعات لطفا لینک  https://www.itecgoi.in/stream_list.phpرا بررسی کنید

