
 

 انجمن الکلی های گمنام  

 مازندران   ۱۶آدرس جلسات حضوری و آنالین الکلی های گمنام ناحیه  

ساعت  نام گروه

 برگزاری
 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز و فرمت جلسه 

  2۱:30 – 20:00 بهبودی ساری 

 

 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 

 )کتاب خوانی و مشارکت(

 حمید آقایان و بانوان 

09۱۱۱554897 

 https://maps.app.goo.gl/AqKta7m9qkJzAmGAA ، ترکی محله مسجد حضرت ابوالفضل )ع( ساری
 

  ۱۶:30 – ۱5:00 بهار آمل

 

 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 

 )کتاب خوانی و مشارکت(

 معین فقط آقایان

0935۶۶۶9449 

 https://maps.app.goo.gl/kYGAPamhS6cgJmwX6 ، خیابان مصطفی خمینی ، مصلی آمل ، طبقه باال  آمل
 

رنگین کمان 

 آمل

8:00 – 9:00  

 

ه جمع بجز شنبه تا پنجشنبه

 مناسبت های مذهبی  ها و 

 )کتاب خوانی و مشارکت(

 محمد فقط آقایان

09۱2۱24۶799 

 https://maps.app.goo.gl/kYGAPamhS6cgJmwX6 ، خیابان مصطفی خمینی ، مصلی آمل ، طبقه باال آمل
 

  20:00 – ۱8:30 معجزه قرن آمل

 

، سه شنبه ، شنبه، یک  

 پنجشنبه

 )کتاب خوانی و مشارکت(

 

آقایان ، برای 

جلسات 

خدماتی آقایان 

 و بانوان 

 لطف اله

09۱۱۱2۱4058 

، روستای کته پشت ، پاسکی محله ، ولیعصر  آمل

 ، سالن ورزشی  2جنوبی ، نیلوفر 

https://maps.app.goo.gl/cBuJC9miUGCTLdY99 
 

طلوع آگاهی 

 بابل

20:00 – 2۱:30  

 

 فقط جمعه ها

 )کتاب خوانی و مشارکت(

 محمد آقایان و بانوان 

093395359۶4 

 https://maps.app.goo.gl/PyXtGDEYcmSeWsZR7 ، کافه روما۱2، موزیرج ، نرسیده به ارشاد  بابل

  20:30 – ۱9:00 شهسوار 

 

 فقط سه شنبه ها

 )کتاب خوانی و مشارکت(

 علی آقایان و بانوان

09۱29452494 

 

پارک مادر ، ،روبروی دادگستری ،  تنکابن )شهسوار(

 نمازخانه داخل روبروی شورای شهر ،

https://maps.app.goo.gl/xpWDTyoXMFMo2RYw7 
 

 نوشهر 

 )موقتا تعطیل(

20:30 – 22:00  

 

 فقط دو شنبه ها

 )کتاب خوانی و مشارکت(

، سالن  ۶، روستای کوشکسرا ، خیابان ولیعصر  نوشهر  آقایان 

 حجاب

 

 سرای مهر 

 آمل

  )موقتا تعطیل(

۱7:00 – ۱8:30 

 

)کتاب خوانی و  کشنبه  های

 مشارکت(

 

 https://maps.app.goo.gl/fd4CK1AS2jWbEKUJ8 ، پارک سرای مهر ،فضای آزاد زیر آالچیق آمل  آقایان و بانوان
 

          09385208990                                       : ۱۶ تلفن ماندگار ناحیه 

                  09۱99۱795۱9                                         :     منطقهتلفن ماندگار 

                   02۱77554۶۶3                                        :       دفتر مرکزی  تلفن

ایمیل : 
 iranaanahiye16@gmail.com                  

 

 سایت :
www.iranaa.org 
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