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 ساخت سالن های سینما5 و 2اعضای کمیسیون ماده 
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اداره کل امور جشنواره ها و همکاری های بین الملل
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شورای ارتباطاتی

سایر شوراهای سازمان سینمایی در بخش موسسات وابسته  به تفکیک موسسه قابل مشاهده است

شورای جشنواره ها


