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در هتل بزرگ زنجان آغاز  97دی ماه  22پنجمین جشنواره بین المللی عکس سالمت روان از روز شنبه 
.روز ادامه داشت۴دی به مدت 2۶شده و تا روز چهارشنبه   

.این  دوره جشنواره به لحاظ شرکت کننده رکورد همه جشنواره های ایران را در اختیار گرفته است  

 358هزار و  18کشور با  78شرکت کننده در جشنواره عکس سالمت روان از  12۴هزار و  3و حضور 
مهم تر از تعداد عکس سطح کیفی عکس ها هم قابل .عکس با دو موضوع آزاد و سالمت روان حضور داشتند

.توجه است  

.این جشنواره را سازمان جهانی بهداشت متقبل شده استجوایزوچاپ کتاب   

دوتن از با نفوذترین افراد در زمینه عکاسی جهان دکتر ریکاردو بوسی ودکتر فردی ون گیلبرگن  حضور 
دراین جشنواره داور ی وحضور داشتند واین جشنواره را  (فیاپ)رییس ومعاون فدراسیون عکاسان جهان 

بی نظیر توصیف کردند مجوز این جشنواره از فیلپ هم صادر شده وفیاپ روبان ها ومدالها وتقدیر نامه 
.هایی به ان اهدا نموده است   

سالمتانجام گرفته استانعقاد تفاهم نامه با سازمان فیاپ برای استفاده از هنر عکاسی در حوزه    

درصدی را   15دریافت شده رشد درصدی و در تعداد آثار  17تعداد هنرمندان رشد ما دراین جشنواره در  
 نسبت به دوره چهارم داشته ایم

 

 



مغفول ماندن و پایین بودن سطح سواد سالمت روان در جامعه لزوم همه فهم شدن سالمت روان اقدامات  
و راه کارهایی برای ارتقای سطح سواد سالمت روان با ارائه دوره های آموزشی در  ..ویژه ای را می طلبدا

وهدف ما از برگزاری این جشنواره کمک .مقاطع مختلف تا استفاده از ابزار هنر از جمله این راه کارها است
.به افزایش سطح سواد در این حوزه است  

 

در قالب ملی ودوره چهارم از سال 95تا89این پجمین دوره جشنواره است سه دور قبلی از سال
بسیار موفق با انعکاس اخبار بسیار زیاد اجرا گردید ودوره پنجم رکوردشرکت کننده وتعداد آثار را  9۶و95

در ایران زده است این جشنواره با همکاری دفتر سالمت روان اجتماعی واعتیاد وزارت بهداشت انجام 
وزارت بهداشت هماهنگی  بین الملل نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران وبا امور میشود همیشه با 

شده است ...ومکاتبه  

سازمانهای بین وسایر وزارت بهداشت المللی بین مجامع  واقعا این برنامه خیلی نیاز دارد که از طریق 
حمایت شود این برنامه به آن حد از جایگاه وقابلیت رسیده است که بشود در  ...المللی مثل یونیسف و

نماید ورقابت عرصه بین المللی فعالیت   
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Top 10 Countries after Iran 
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:برندگان در بخش آزاد از کشورهای  

اوکراین بلژیک  –ایران  –انگلستان  –) نفر 2)ترکیه  

 

:سالمت روان از کشورهایبرندگان در بخش    

کره جنوبی –بلژیک   -هند  –) نفر3)ایران  

 

 


