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ANNOUNCEMENT 

 

ICCR – Atal Bihari Vajpayee General Scholarship Scheme for the Academic Year 2023-24 

 

 The Indian Council for Cultural Relations (ICCR) shall be awarding scholarships to meritorious 

Iranian students interested in pursuing higher studies in India under its Atal Bihari Vajpayee General 

Scholarship Scheme [formerly General Scholarship Scheme] for the academic year 2023-24. The last date 

of application is 30th April 2023 in order to meet ICCR’s timeline. 

 

Important instructions 

 

1. Applications from interested students for the AY 2023-24 will be invited online through ICCR’s A2A 

Scholarship Portal www.a2ascholarships.iccr.gov.in. The portal is now operational to apply for admission. 

All interested applicants are advised to visit the above mentioned website to commence their application 

process and familiarize themselves with different Universities/Institutes. It is expected that interested 

applicants would visit University/Institute website and do thorough research of courses offered, guidelines, 

eligibility criteria and general information before applying for admission. 

 

2. All applications shall have to be directly sent by students to respective universities through the A2A 

Portal. No examination will be conducted in the Embassy of India, Tehran. 

 

3. Applicants must be 18 years of age and not more than 35 years of age for undergraduate and postgraduate 

courses. For PhD programmes, applicants must be between 18 to 45 years of age. 

 

4. For BE/B.Tech courses, Physics, Chemistry & Mathematics (PCM) are compulsory in XI and XII 

standards of school and it is a mandatory requirement for Engineering courses. Mark sheets for X and XII 

standards of school should be uploaded along with transcripts in English. Incomplete application will be 

summarily rejected by universities if requisite documents are not in English or English translation is not 

provided. 

 

5. The admission process does not facilitate admission in Medical/Paramedical (Nursing/Physiotherapy 

/Anesthesia, etc.) /fashion /law courses. For science courses, the expenditure on laboratory chemicals and 

other related incidental charges will be borne by the scholars themselves. 

 

6. Compulsory personal medical insurance (policy with minimum sum assured for Indian Rupees Five 

Lakhs only per annum) is a mandatory requirement for availing of ICCR’s scholarship. The insurance 

coverage should be ensured before travel or immediately after reaching India. To know more about the 

medical insurance policy, applicants may visit the A2A Portal. 

 

7. In order to ensure security of the foreign students, ICCR advises students to stay in hostels, if available. 

However, students are allowed to stay in private accommodation if the concerned institute does not insist 

on staying in their hostel. 

 

8. In case of any query or clarifications, applicants can contact Embassy at mail: iccr.tehran@mea.gov.in 

or phone: 021-88544780 (0900 to 1700 Hrs from Sunday to Thursday). 

 

*** 



 سفارت هند
 تهران
*** 

 اطالعیه
 3202-42برای سال تحصیلی آتال بیهاری واجپایی  – ICCRعمومی  طرح بورس

برای  ییواجپا یهاریآتال ب -ICCRعمومی ایرانی که قصد ادامه تحصیل در هند تحت طرح بورس شایستهبه دانشجویان ( ICCRشورای روابط فرهنگی هند )
 10) 2023آوریل  30شورای روابط فرهنگی  شده توسطنام طبق زمانبندی معینکند. آخرین مهلت ثبتاعطا می تحصیلی را دارند بورس 2023-24سال 

 ( است.1402 اردیبهشت
 های مهمدستورالعمل

، به آدرس اینترنتی ICCRمتعلق به  A2Aدرخواست خود را به صورت آنالین و از طریق پرتال بورس  2023-24. دانشجویان عالقمند برای سال تحصیلی 1
www.a2ascholarships.iccr.gov.in سایت شود که به وباست. به همه متقاضیان عالقمند توصیه می نام فعالاکنون جهت ثبتکنند. این پرتال ثبت می

رود که دانشجویان عالقمند پیش ها و موسسات مختلف آشنا سازند. انتظار میالذکر مراجعه کرده تا فرایند ثبت درخواست را شروع کنند و خود را با دانشگاهفوق
رد بررسی ها، معیارهای پذیرش و اطالعات عمومی را موشده، دستورالعملهای ارائهزدید کنند و رشتهها و موسسات باسایت دانشگاهنام در پرتال از وباز ثبت

 .دقیق و کامل قرار بدهند
گونه در سفارت هند در تهران هیچهای مربوطه ارسال خواهد شد. به طور مستقیم به دانشگاه A2Aها توسط دانشجویان از طریق پرتال . تمام درخواست2

 .شدنخواهد  برگزار یآزمون
متقاضیان دوره  سال سن داشته باشند. 35 سال و حداکثر 18ها و موسسات هند حداقل پذیرش در دانشگاه هنگامباید  مقطع لیسانس و فوق لیسانس متقاضیان. 3

 سال سن داشته باشند. 45و حداکثر سال  18دکترا نیز باید باید حداقل 
دانشگاهی اجباری دبیرستان و پیش در دوره  (PCMمهندسی/مهندسی فناوری و مهندسی، گذراندن دروس فیزیک، شیمی و ریاضیات )های لیسانس . برای دوره4

ه های ناقص، اگر مدارک الزم به زبان انگلیسی نباشند یا ترجمانگلیسی آپلود شوند. درخواست دانشگاهی باید همراه با ترجمهاست. ریز نمرات دبیرستان و پیش
 مدارک ارائه نشده باشد، فورًا توسط دانشگاه رد خواهند شد.

های علوم، هزینه گیرد. برای دورههای حقوق را دربر نمیهای پزشکی/پیراپزشکی )پرستاری/فیزیوتراپی/بیهوشی و غیره( ُمد/ و دورهدوره در . این فرایند پذیرش5
 خود دانشجو خواهد بود. هدهمواد شیمیایی آزمایشگاه و دیگر مواد مرتبط فرعی به ع

است. اقدام   ICCRنیازهای الزامی استفاده از بورس دالر( از پیش 6500لک، معادل  5ای ساالنه . پوشش بیمه پزشکی شخصی اجباری )با حداقل پوشش بیمه6
توانند برای کسب اطالعات بیشتر درباره سیاست بیمه پزشکی برای پوشش بیمه پزشکی باید پیش از سفر یا فورًا پس از رسیدن به هند صورت بگیرد. متقاضان می

 مراجعه کنند. A2Aبه پرتال 
کند که در صورت امکان از خوابگاه دانشجویی برای اقامت استفاده کنند. اگرچه، به دانشجویان توصیه می ICCR. به منظور تأمین امنیت دانشجویان خارجی، 7

 توانند از محل سکونت خصوصی استفاده کنند.ابگاه دانشجویی دانشگاه پافشاری نکند، دانشجویان میاگر دانشگاه مربوطه بر استفاده از خو
 cr.tehran@mea.gov.inicشنبه( از طریق ایمیل ، از یکشنبه تا پنج17تا  9توانند در صورت داشتن سوأل یا ابهامات، در طول ساعات اداری ). متقاضان می8

 با سفارت ارتباط برقرار کنند.  88544780-021 یا شماره تلفن
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