
 

 

 1400ماه  اسفند   ویرایش

 ( صبح)  امید یزده گرو 1

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 (  08:30الی  07:30 ی جمعهروزها)  07:30الی  06:30 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 مسجد  آزادشهر/فلکه سوم/دور میدان/پارکینگ مجموعه فرهنگی 

 موسی ابن جعفر/درب کوچک/مکان دفتر هیأت آزادشهر

 سه در نقشه ت مکانی برگزاری جلموقعی  روابط گروه 

 ( ظهر)  امید یزدگروه  2

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 16:30الی    15:00سال  دومنیمه  17:30الی  16:00نیمه اول سال  زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 آزادشهر/فلکه سوم/دور میدان/پارکینگ مجموعه فرهنگی مسجد 

 موسی ابن جعفر/درب کوچک/مکان دفتر هیأت آزادشهر

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه   روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B052'05.2%22N+54%C2%B018'07.8%22E/@31.868097,54.2999643,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d31.868097!4d54.302153
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B052'05.2%22N+54%C2%B018'07.8%22E/@31.868097,54.2999643,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d31.868097!4d54.302153


 ( شب)  امید یزدگروه  3

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 21:00الی    19:30سال  دومنیمه  22:00الی  20:30نیمه اول سال  زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 آزادشهر/فلکه سوم/دور میدان/پارکینگ مجموعه فرهنگی مسجد 

 موسی ابن جعفر/درب کوچک/مکان دفتر هیأت آزادشهر

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه   روابط گروه 

 آرامش رستاق ه گرو 4

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 دوشنبه  روز برگزاری 

 20:00الی    19:00سال  دومنیمه  21:00الی  20:00نیمه اول سال  زمان برگزاری 

 مدرسه مرکز ترک اعتیاد  اسالم آباد/ ودی وررستاق/ آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه   روابط گروه 

 امید تفت گروه  5

 قایان آخوانی جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 20:30الی    19:00سال  دومنیمه  21:30الی  20:00نیمه اول سال  زمان برگزاری 

 کوه مسجد پا/سمت چپتفت/دهنو/ گروه آدرس 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه   روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B052'05.2%22N+54%C2%B018'07.8%22E/@31.868097,54.2999643,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d31.868097!4d54.302153
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B001'59.9%22N+54%C2%B007'28.4%22E/@32.033304,54.1223583,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d32.033304!4d54.124547
https://www.google.com/maps/place/Taft,+Yazd+Province/@31.7574437,54.1370488,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3fa6023342d59a73:0xdf331ea650edee7!8m2!3d31.7502472!4d54.2048765


 عشاق مبید گروه   6

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 روزهای فرد  روز برگزاری 

 21:00الی    19:30سال  دومنیمه  22:00الی  20:30نیمه اول سال  زمان برگزاری 

 روبروی اداره برق/مسجد سید الشهدا بلوار اصلی مبید/مبید/ آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه   روابط گروه 

 نور خداه گرو 7

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 22:00الی    20:30سال  دومنیمه  23:00الی  21:30نیمه اول سال  زمان برگزاری 

 مسجد ابوالفتاح /کوچه چهلمبلوار شهید صدوقی//زارچ سر چشمه  گروه آدرس 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه   روابط گروه 

 راه نجات زارچ گروه  8

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 21:30الی    20:00سال  دومنیمه  22:30الی  21:00نیمه اول سال  زمان برگزاری 

 هادیل زارچ/بلوار شهید صدوقی/مسجد ا آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه   روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B013'29.0%22N+54%C2%B001'52.1%22E/@32.224714,54.0289353,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d32.224714!4d54.031124
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B058'59.5%22N+54%C2%B015'03.9%22E/@31.983183,54.2489063,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d31.983183!4d54.251095
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B059'20.7%22N+54%C2%B014'06.9%22E/@31.989071,54.2330483,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d31.989071!4d54.235237


 نشاط طبس گروه  9

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 روزهای زوج  روز برگزاری 

 21:00الی    19:45سال  دومنیمه  22:00الی  20:45نیمه اول سال  زمان برگزاری 

 پنجم/مسجد موسی ابن جعفر کوچه /بلوار مطهریطبس/ آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه   روابط گروه 

 خاتم  کوثرگروه   10

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 20:30الی    19:00سال  دومنیمه  21:30الی  20:00نیمه اول سال  زمان برگزاری 

 مسجد کوثر/پشت پارک ولیعصر /خیابان شهدا/هرات آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه   روابط گروه 

 آنالین یزد  گروه 11

 زاد خوانی آجلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه  روز برگزاری 

 19:00الی  18:00 زمان برگزاری 

 https://www.freeconferencecall.com/wall/yazdaa3 لینک گروه 

   روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/30%C2%B001'54.1%22N+54%C2%B022'40.3%22E/@30.0316833,54.3756609,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x83f141919613da12!8m2!3d30.0316833!4d54.3778496?hl=en
https://www.freeconferencecall.com/wall/yazdaa3


 
  0993 649 15 50 یزد  17 وابط عمومی ناحیهکمیته ر 
   0993 649 15 60 یزد   17کمیته پیام رسانی ناحیه 
   0993 649 15 40 یزد  17کمیته نشریات ناحیه 
   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 

 https://t.me/AlcoholicsAnonymousIran کانال تلگرام روابط عمومی الکلی های گمنام ایران 

   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://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

