ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
27 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ιράν
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης πραγματοποίησε επίσημη
επίσκεψη στην Τεχεράνη από τις 22 μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2019 σε συνέχεια
πρόσκλησης του Υπουργού Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας του Ιράν κ. Mansour
Gholami, με στόχο την προώθηση συνεργασιών στον τομέα της Εκπαίδευσης και του
Πολιτισμού.
Τον Υπουργό συνόδευαν ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων

δρ Γιώργος

Δημοσθένους, η Προϊστάμενη του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων δρ Νίκη
Παπαδοπούλου-Παπά και η Σύμβουλος στο Γραφείο του κα Αγγελική Ριαλά. Στις
συναντήσεις και επισκέψεις του κ. Χαμπιαούρη παρών ήταν και ο Πρέσβης της Κύπρου στο
Ιράν κ. Πέτρος Νακούζης.
Μετά από παραγωγική διαβούλευση, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας
Χαμπιαούρης και ο Υπουργός Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας του Ιράν κ. Mansour
Gholami

υπέγραψαν, στις 23 Φεβρουαρίου 2019, στην Τεχεράνη,

«Μνημόνιο

Συναντίληψης για Συνεργασία στους τομείς των Επιστημών, της Έρευνας και της
Τεχνολογίας Κύπρου – Ιράν», το οποίο αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ
των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων των δύο χωρών και τη δημιουργία
περισσότερων ευκαιριών για κινητικότητα και ανταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκών και
ερευνητών.
Στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του Ιράν, ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού επισκέφθηκε το ιστορικό πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, το
Πανεπιστήμιο Ιατρικών Σπουδών, το
πάρκο Pardis

Πανεπιστήμιο Shahid Beheshti και το τεχνολογικό

στα οποία ξεναγήθηκε και είχε συνάντηση με τους Προέδρους και τους

Πρυτάνεις τους. Ο Υπουργός παρουσίασε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου καθώς
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και τη στρατηγική της χώρας μας να καταστεί κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τις
συναντήσεις συζητήθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι προώθησης της συνεργασίας των
Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων των δυο χωρών, στο πλαίσιο της υπογραφής
του Μνημονίου Συναντίληψης. «Η Κύπρος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή υψηλής
ποιότητας εκπαίδευσης, η οποία διασφαλίζεται από τις διαδικασίες εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια, καθώς και ο Φορέας
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση»,
τόνισε ο κ. Χαμπιαούρης. Παράλληλα, προσκάλεσε εκπροσώπους των ιρανικών
πανεπιστημίων να επισκεφθούν την Κύπρο, ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος και να
εντοπιστούν οι περιοχές κοινού ενδιαφέροντος για συνεργασία στον τομέα της Ανώτερης
Εκπαίδευσης.
Παράλληλα, από την πλευρά των Ιρανών πανεπιστημιακών εκφράστηκε η θερμή επιθυμία
των πανεπιστημίων τους για συνεργασία με τα κυπριακά πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα, με απώτερο στόχο την κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκών και τη συνεργασία
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κι άλλων προγραμμάτων.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού συναντήθηκε επίσης με τον δρα Ali Asghar Mounesan,
Επικεφαλής του Οργανισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Χειροτεχνίας και Τουρισμού. Στη
συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών στον
τομέα του Πολιτισμού.
Ο κ. Χαμπιαούρης συναντήθηκε επίσης με τον δρα Bagher Larijani, Υφυπουργό Ιατρικής
Εκπαίδευσης και υπεύθυνο για τα πανεπιστήμια Ιατρικών Σπουδών και τον δρα Sorena
Sattari, Ιρανό Αντιπρόεδρο για την Επιστήμη και Τεχνολογία. Στη συνάντηση με τον κ.
Sattari τονίστηκε η σημασία της σύζευξης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την
προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, ο κ. Χαμπιαούρης υπέγραψε με την Επικεφαλής της
Εθνικής Βιβλιοθήκης και Αρχείου του Ιράν, δρα Ashraf Boroujerdi, Μνημόνιο Συναντίληψης
για Συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Βιβλιοθήκης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
και της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Ιράν.
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