
 

 

 1401ماه   فروردین ویرایش

 ستایش داراب گروه   1
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 22:00الی  20:30 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 استان فارس/شهرستان داراب/فلکه انقالب 

 کوچه معروفی/جنب حسینیه تاج آباد

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  رضا  09019783153 روابط گروه 

 معجزه داراب  گروه 2
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 22:00الی  20:30 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 استان فارس/شهرستان داراب/بخش فسارود 

 روستای حسین آباد/جنب تعویض روغنی اکبری

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  فضل اهلل  09026745302 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B044'59.6%22N+54%C2%B032'37.5%22E/@28.7498845,54.5415692,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xead66890bbb7f9ec!8m2!3d28.7498845!4d54.5437579?hl=en
https://www.google.com/maps/place/28%C2%B047'35.8%22N+54%C2%B017'06.0%22E/@28.7932856,54.2828129,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xee029f6cf3984a4d!8m2!3d28.7932856!4d54.2850016?hl=en


 بیداران دبیران گروه  3

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 22:00الی  20:30 زمان برگزاری 

 ستان فارس/شهرستان زرین دشت/شهر دبیران/ابتدای خیابان سالمتا آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  محمد  09179322044 روابط گروه 

 خسویه ه  گرو 4

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 21:30الی  20:00 زمان برگزاری 

 دشت/شهر خسویه/مسجد ولیعصراستان فارس/شهرستان زرین  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  اسماعیل  09174435392 روابط گروه 

 زیراب گروه  5

 قایان آخوانی جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 21:30الی  20:00 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 استان فارس/شهرستان زرین دشت 

 روستای زیراب/مرکز بهداشت قدیم 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  ناصر  09364202493 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B024'33.0%22N+54%C2%B011'16.8%22E/@28.4091743,54.1858173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x25460b97fa2917ee!8m2!3d28.4091743!4d54.188006?hl=en
https://www.google.com/maps/place/28%C2%B030'14.2%22N+54%C2%B021'44.8%22E/@28.5039403,54.3602443,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x108ea09717ff2972!8m2!3d28.5039403!4d54.362433?hl=en
https://www.google.com/maps/place/28%C2%B028'57.2%22N+54%C2%B025'43.2%22E/@28.4825641,54.4264841,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xecdb7b56e44d50ef!8m2!3d28.4825641!4d54.4286728?hl=en


 اتحاد فیروزآباد  گروه 6

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه  ـ چهارشنبهـ  دوشنبه  ـ شنبه  روز برگزاری 

 22:00الی  20:30 برگزاری زمان 

 استان فارس/شهر فیروزآباد/چهارراه نظامی/زورخانه حیدر کرار  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  سجاد   09175812750 روابط گروه 

 شبانکاره ه  گرو 7

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 پنجشنبه  ـ  شنبهسه  ـ   شنبهیک ـ شنبه  روز برگزاری 

 21:30الی  20:00 برگزاری زمان 

 آدرس گروه 
 استان بوشهر/شهر شبانکاره/جاده اصلی 

 مسجد بین راهی/دفتر هیئت امنا

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  ایوب   09179923375 روابط گروه 

 امید عسلویه گروه  8

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه  ـ پنجشنبه ـ   سه شنبه  ـ یکشنبه  روز برگزاری 

 22:00الی  20:30 برگزاری زمان 

 آدرس گروه 
 استان بوشهر/عسلویه/میدان چمن

 ورزشگاه چند منظوره شهید تندگویان 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  محمد  09170377371 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B050'19.6%22N+52%C2%B034'11.8%22E/@28.8387672,52.5677438,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x32d68dfb268249c1!8m2!3d28.8387672!4d52.5699325?hl=en
https://www.google.com/maps/place/29%C2%B027'49.9%22N+50%C2%B059'13.3%22E/@29.4638464,50.984824,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x277ee89c34e430f8!8m2!3d29.4638464!4d50.9870127?hl=en
https://www.google.com/maps/place/27%C2%B028'19.2%22N+52%C2%B036'45.9%22E/@27.4719995,52.6105661,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x9272d86a2deddc66!8m2!3d27.4719995!4d52.6127548?hl=en


 میعادگاه بندر گناوه گروه  9

 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه  ـ چهارشنبهـ  دوشنبه  ـ شنبه  روز برگزاری 

 22:00 الی 20:30 زمان برگزاری 

 فرهنگسرای شهرداری استان بوشهر/بندر گناوه/خیابان شیالت قدیم/ آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه  صابر  09171781285 روابط گروه 

 A.A ه آنالین شیرازگرو 10

 زاد خوانی آجلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته  روز برگزاری 

 18:15الی  17:00 زمان برگزاری 

 https://www.freeconferencecall.com/wall/shirazaa آدرس گروه 

  بهنام  09179364547 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/29%C2%B034'09.2%22N+50%C2%B030'34.1%22E/@29.5692213,50.5072815,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xcf0c78a718168109!8m2!3d29.5692213!4d50.5094702?hl=en
https://www.freeconferencecall.com/wall/shirazaa


 
   091999179519 6روابط عمومی ناحیه 
   09379327731 6کمیته آدرس جلسات ناحیه 
   09172113606 6کمیته نشریات ناحیه 
   کمیتهH & I  09173108052 6ناحیه 
   09199179519 روابط عمومی منطقه ایران 
   ) 09194700711 روابط عمومی منطقه ایران ) بانوان 
   02177574663 دفتر مرکزی الکلی های گمنام ایران 
   09194565670 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

