
 

 

 1400ماه  اسفند   ویرایش

 ه سرچشمهگرو 1

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تعطیالت رسمی ها به غیر از   پنجشنبه روز برگزاری 

 15:30الی  14:00 زمان برگزاری 

 خیابان ری/کوچه آبشار غربی/سرای محله امام زاده یحیی  آدرس گروه 

 ت مکانی برگزاری جلسه در نقشه موقعی مرتضی   0912 398 02 08 روابط گروه 

 سعدی   گروه 2
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تعطیالت رسمی ها به غیر از   دوشنبه  روز برگزاری 

 15:30الی  14:00 زمان برگزاری 

 خیابان ری/کوچه آبشار غربی/سرای محله امام زاده یحیی  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  داریوش  0912 445 92 88 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B040'52.5%22N+51%C2%B026'11.9%22E/@35.6812401,51.4344454,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf1694ea08e8d08a2!8m2!3d35.6812401!4d51.4366341?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B040'52.5%22N+51%C2%B026'11.9%22E/@35.6812401,51.4344454,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf1694ea08e8d08a2!8m2!3d35.6812401!4d51.4366341?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B040'52.5%22N+51%C2%B026'11.9%22E/@35.6812401,51.4344454,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf1694ea08e8d08a2!8m2!3d35.6812401!4d51.4366341?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B040'52.5%22N+51%C2%B026'11.9%22E/@35.6812401,51.4344454,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf1694ea08e8d08a2!8m2!3d35.6812401!4d51.4366341?hl=en


 قرچک گروه   3

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته به غیر از پنجشنبه ها  روز برگزاری 

 20:30الی  19:00 برگزاری زمان 

 قرچک/انتهای خیابان باهنر/حسینیه عربها  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  محمد  0935 327 27 99 روابط گروه 

 ه امید و اتحاد گلدستهگرو 4

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 پنجشنبه   ـسه شنبه  ـیکشنبه  روز برگزاری 

 20:30الی  19:00 برگزاری زمان 

 آدرس گروه 
 جاده ساوه شاه تره/شهرک گلدسته 

 به سمت گلشهر/مزار شهدا/داخل اتاقک 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  جعفر  0932 124 0912 روابط گروه 

 کوهک گروه   5

 آزاد خوانی جلسه بسته کتاب  فرمت 

 پنجشنبه   ـسه شنبه  ـیکشنبه  روز برگزاری 

 21:00الی  19:30 زمان برگزاری 

 سرای محله کوهک / رسالت/ابتدای خیابان فرجام/جنب پارک ولیعصر  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  یوسف   0912 45 24 798 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B026'38.6%22N+51%C2%B034'30.2%22E/@35.4440661,51.5728639,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa6febc75c8f4ff9b!8m2!3d35.4440661!4d51.5750526?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B036'22.2%22N+51%C2%B016'48.8%22E/@35.6061767,51.2780328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x9c2810ceb4adca5b!8m2!3d35.6061767!4d51.2802215?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B044'29.2%22N+51%C2%B029'06.7%22E/@35.7414407,51.4830088,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x370916dd903f2fc2!8m2!3d35.7414407!4d51.4851975?hl=en


 پیام عشق گروه  6

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 پنجشنبه   ـسه شنبه  روز برگزاری 

 22:00الی  20:30 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 خیابان قزوین/خیابان قلعه مرغی/خیابان رشیدی جهان 

 حسینیه قمربنی هاشم 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  مصطفی   0933 67 43 515 روابط گروه 

 ه پاکدشت گرو 7

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 پنجشنبه  ـدوشنبه  ـ شنبه  روز برگزاری 

 20:30الی  19:00 زمان برگزاری 

 ورزشگاه شهید پازوکی / پاکدشت/میدان جهاد/بلوار دانش آموز آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  عباس  0939 028 34 38 روابط گروه 

 استخر قاسمی گروه  8

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه  روز برگزاری 

 14:00الی  12:30 زمان برگزاری 

 گروه آدرس 
 قزوین/سر پل امامزاده معصوم خیابان 

 خیابان شهید عرب/آمفی تئاتر عرب 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  حسن  0937 770 88 54 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B039'36.6%22N+51%C2%B022'25.2%22E/@35.6601706,51.3714755,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xaba2750897c3acc1!8m2!3d35.6601706!4d51.3736642?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B028'08.7%22N+51%C2%B040'27.4%22E/@35.4690946,51.6720945,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb16ad42f775619b5!8m2!3d35.4690946!4d51.6742832?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B040'17.4%22N+51%C2%B022'25.4%22E/@35.6715026,51.3715314,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x4896a525e7fd3308!8m2!3d35.6715026!4d51.3737201?hl=en


 قیام دشت گروه   9

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه  ـ  پنجشنبه روز برگزاری 

 19:30الی  18:00 زمان برگزاری 

 پشت سوله تره بار/باغ راه /قیام دشت/بلوار شهدای قیام دشت آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  حسین   0919 22 49 371 روابط گروه 

 شهر   ظهر باقرگروه   10

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه  ـچهارشنبه  ـدوشنبه  ـ شنبه  روز برگزاری 

 14:30الی  13:30 برگزاری زمان 

 ل خانه شهرداریجنب گ/شهر/انتهای خیابان نواب صفوی شهرری/باقر  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  امید  0936 8007 860 روابط گروه 

 شهر ر باق گروه  11

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 هفته  روزهایتمام  روز برگزاری 

 ( 20:30الی  19:00 روزهای یکشنبه و سه شنبه)  23:00الی  21:00 زمان برگزاری 

 جنب گل خانه شهرداری/شهر/انتهای خیابان نواب صفوی شهرری/باقر  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  امید  0936 8007 860 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B031'04.7%22N+51%C2%B038'25.3%22E/@35.5179672,51.6381665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb1397fc62c5b7820!8m2!3d35.5179672!4d51.6403552?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B031'45.1%22N+51%C2%B024'46.8%22E/@35.5291861,51.4108145,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x93df69f2116074cf!8m2!3d35.5291861!4d51.4130032?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B031'45.1%22N+51%C2%B024'46.8%22E/@35.5291861,51.4108145,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x93df69f2116074cf!8m2!3d35.5291861!4d51.4130032?hl=en


 آدینه گروه  12

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 چهارشنبه  ـدوشنبه  روز برگزاری 

 21:00الی  19:30 زمان برگزاری 

 حسینیه حضرت علی اکبر/خیابان طالقانیپیشوا/قلعه کرد/ آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  پرویز  0912 544 18 74 روابط گروه 

 طبرسی گروه  13

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 شنبه  روز برگزاری 

 20:00الی  18:30 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 ورزشگاه عباس جدیدی  خیابان پیروزی/بعد از اتوبان امام علی/روبروی

 403خیابان طبرسی/سرای محله شهید موسوی/طبقه چهارم/اتاق 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  مجتبی   0913 39 34 211 روابط گروه 

 عباس آباد شهرک صنعتی گروه   14

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 چهارشنبه  ـیکشنبه  روز برگزاری 

 20:00الی  18:30 برگزاری زمان 

 آدرس گروه 
 جاده خاوران/بعد از پلیس راه شریف آباد 

 شهرک صنعتی عباس آباد/مسجد داخل شهرک 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  حسن  0937 88 780 10 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B018'35.6%22N+51%C2%B043'28.2%22E/@35.3099004,51.7223211,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb9511c8b5e0cac39!8m2!3d35.3099004!4d51.7245098?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B041'54.9%22N+51%C2%B029'49.4%22E/@35.6985839,51.4948621,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x6c22d4c4c20aa8b!8m2!3d35.6985839!4d51.4970508?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B026'16.6%22N+51%C2%B049'52.7%22E/@35.4379308,51.8291204,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x16bc552191cb7594!8m2!3d35.4379308!4d51.8313091?hl=en


 دکتر هوشیار گروه  15

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 چهارشنبه  ـدوشنبه  ـ شنبه  روز برگزاری 

 14:30الی  13:00 زمان برگزاری 

 یادگار جنوب/پارک دکتر هوشیار  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  حسین  0937 56 56 720 روابط گروه 

 ولفجر گروه  16

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 چهارشنبه ـ دوشنبه ـ شنبه  روز برگزاری 

 22:30الی  21:00 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 خیابان ولفجر/ضلع جنوبی پارک ولفجر/پایین تر از پناهگاه 

 جنب دکل ایرانسل/سالن همایش 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  افشین   0919 580 65 40 روابط گروه 

 صبح ولفجر گروه   17

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 پنجشنبه ـ  سه شنبه ـ یکشنبه  روز برگزاری 

 08:00الی  07:00 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 خیابان ولفجر/ضلع جنوبی پارک ولفجر/پایین تر از پناهگاه 

 جنب دکل ایرانسل/سالن همایش 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  تقی    0912 684  76 78 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B041'56.8%22N+51%C2%B021'06.8%22E/@35.6991054,51.3496973,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7b6cd39f1e6a0474!8m2!3d35.6991054!4d51.351886?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B038'19.5%22N+51%C2%B029'42.0%22E/@35.6387364,51.4927995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x4005b9099daf7a78!8m2!3d35.6387364!4d51.4949882?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B038'19.5%22N+51%C2%B029'42.0%22E/@35.63875,51.4928113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb751914b05b771f3!8m2!3d35.6387364!4d51.4949882?hl=en


 بنفشه گروه  18

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تعطیالت رسمی هفته به غیر از   روزهایتمام  روز برگزاری 

 20:30الی  19:00 برگزاری زمان 

 آدرس گروه 
 انتهای امام علی جنوب/شهرک مشریه/خیابان سازمان آب 

 پارک بنفشه/سرای محله مشریه/طبقه اول 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  مهدی  0910 926 34 13 روابط گروه 

 جلیل آباد گروه   19

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 پنجشنبه   ـسه شنبه  ـیکشنبه  روز برگزاری 

 20:30الی  19:00 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 جلیل آباد/خیابان زارعی /شریف آباد

 حضرت ابوالفضل  کوچه شهید ساکی/حسینیه

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  جواد  0939 955 30 27 روابط گروه 

 امید قدس گروه  20

 زاد خوانی آجلسه بسته کتاب  فرمت 

 سه شنبه  ـ شنبه  روز برگزاری 

 20:30الی  19:00 زمان برگزاری 

 1طبقه اول/اتاق /شهر قدس/میدان قدس/ساختمان دادگستری قدیم آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  امید   0904 43 91 948 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B036'56.3%22N+51%C2%B028'55.7%22E/@35.6156347,51.4799589,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xcb338eeb07252c40!8m2!3d35.6156347!4d51.4821476?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B020'36.5%22N+51%C2%B047'00.8%22E/@35.3434633,51.7813563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x1b2d1dce940bd364!8m2!3d35.3434633!4d51.783545?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B042'37.8%22N+51%C2%B007'04.6%22E/@35.7105005,51.1157413,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x4c1a342c9b10e602!8m2!3d35.7105005!4d51.11793?hl=en


 پیروزی گروه  21

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 چهارشنبه ـ شنبه  روز برگزاری 

 20:00الی  18:30 زمان برگزاری 

 پیروزی/شمال شرقی پارک پیروزی/داخل سرای محله حافظیه/طبقه دوم  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  سعید   0939 207 62 11 روابط گروه 

 راگا گروه  22

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 نبه نجش پ  ـدوشنبه  ـ شنبه  روز برگزاری 

 20:30الی  19:00 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 بلوار امام حسین /ظامیهرک ن ابتدای جاده ورامین/ششهر ری/

 أترابتدای بلوار/سرای محله نظامی/طبقه سوم/سالن آمفی ت

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  رضا  0912 543 68 54 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B041'54.2%22N+51%C2%B029'48.5%22E/@35.698383,51.4946094,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7057113d602b7683!8m2!3d35.698383!4d51.4967981?hl=en
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B033'53.6%22N+51%C2%B028'09.2%22E/@35.5648994,51.4670458,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbe04870a8cbedab5!8m2!3d35.5648994!4d51.4692345?hl=en


 
   0939 52 62 369 تهران   3روابط عمومی ناحیه 
   0936 58 24 363 )بانوان(  تهران  3روابط عمومی ناحیه 

h تهران  3کانال واتس آپ ناحیه  t t p s ://c h a t .w h a t s a p p .c o m 

   0919 917 95 19 روابط عمومی منطقه ایران 
   ) 0919 47 00 711 روابط عمومی منطقه ایران ) بانوان 
   021 77 574 663 دفتر مرکزی الکلی های گمنام ایران 
   0919 456 56 70 دفتر مرکزی الکلی های گمنام ایران 
  رسمی الکلی های گمنام ایران  سایت w w w .i r a n a a .o r g 

h 1کانال واتس آپ روابط عمومی الکلی های گمنام ایران  t t p s ://c h a t .w h a t s a p p .c o m 
h 2کانال واتس آپ روابط عمومی الکلی های گمنام ایران  t t p s ://c h a t .w h a t s a p p .c o m 

h کانال تلگرام روابط عمومی الکلی های گمنام ایران  t t p s ://t .m e /A l c o h o l i c s A n o n y m o u s I r a n 

   پست الکترونیک I r a n a a 0 @g m a i l .c o m 

   163 88 47 581 کد پستی 
 آدرس دفتر مرکزی 

تهران/میدان نامجو/خیابان شهید لطیف  

 2واحد/2پالکهشیاری/اکبرنژاد/کوچه  

 موقعیت مکانی در نقشه 

https://chat.whatsapp.com/CkQLaEmSBnqFF0xytZVhxb
https://www.iranaa.org/
https://chat.whatsapp.com/HqkScJbX4zN28lcZjDZqqs
https://chat.whatsapp.com/EgJnEc9xSjE3xjnX9f4R9G
https://t.me/AlcoholicsAnonymousIran
mailto:Iranaa0@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B042'59.5%22N+51%C2%B027'27.7%22E/@35.7165326,51.4555152,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x74bd41b05bb198b2!8m2!3d35.7165326!4d51.4577039?hl=en

