
شمارە 
رد�ف

موقع'ت (لوک"شن)فرمتنمایندە آدرسساعت برگزاریزمان برگزاری نام گروە 

صبح   7  الی 8هر روز هفته

صبح 9 الی 10:30روز های تعط'ل

صبح   7  الی8هر روز هفته
روز های تعط'ل 

وجمعه
صبح 8 الی 9

صبح   7  الی8هر روز هفته
روز های تعط'ل 

وجمعه
صبح 8 الی 9

7سل'حات4
ش89ه  

دوش89ه,چهارش89ه
http://iwo.ir/4cn47مختلطسعيد 09190275954خ'اGان تهران نو مس'ل GاخDE ق8ل از Cلستان Bارک 7سل'حات ز@ر آالچیقصبح 7 الی 8

5
 KLجلسه رها

(Gانوان)
صبح 10 الی 11:30 دوش89ه

P ) نOش خMاGان  QRان زهدی (امGاMان جشنوارە خGارس خ'اSه ی دوم تهرانTفل
همای غرY ZLای محله ی جواد�ه ط8قه سوم اتاق شمارە ۷

Ghttps://goo.gl/maps/VrXFtانوانهانيه 09102260632

Kf7kCipzJYG7

http://iwo.ir/9v4kvمختلطسبحان 09194807912فشم م'دان فشم جنب Gانک م`  داخل Bارکینگ ورزش^اە اطاق سمت راستظهر  12 الی 13:30جمعه فشم 6

بعد از ظهر 14 الی 15:30ش89ه تاچهارش89هق8ا 7
دامادخ'اGان ز@8ا بوستان نd داخل خانه محله  QEاالتر از مG Deع@ fY انGخ'ا

پنجش89ه و جمعه  این فصل تعط'ل
دانيال 09153123809        نيما 

09124078534
http://iwo.ir/8n5b4مختلط

8
Gانوان پ'ام ام'د 

(Gانوان)
ش89ه، دوش89ه و چهار 

ش89ه
بعد از ظهر 14:30 الی 15:30

استان سمنان ، شهرستان شاهرود، خ'اGان امام،  nانون  mسیج، ط8قه Gاال نماز 
خانه

Ghttps://goo.gl/maps/96Hpانوانآسيه  09339687740

BeqR3sM5Luuf9

9
عd آدینه 

ولنجک
عصر 18:30 الی 20جمعه 

ولنجک، Gلوار داpشجو، م'دان �اسمن، Yای محله ولنجک، ط8قه چهارم، 
اطاق کنار آمPr تأتر

https://goo.gl/maps/4Hmمختلطمحمد 09360908642 

w28c81h3F4L2V7

عصر18:30 الی 20 �کش89ه و سه ش89ه

عصر 17  الی 18:30 پنجش89ه

12
شقایق شهرک 

dول'ع
عصر  19 الی 20:30هرشب

ات|}ان آ�ت هللا سع'دی ،از شمال Gه جنوب ،Gعد از Bل بهاران خ پژاوند داخل 
Bارک شقایق ،اتاق داخل Bارک

https://goo.gl/maps/Agueآقا�اناسماعيل 09122835284

L6uqGYPd2V836

http://iwo.ir/y4bo8مختلطبيتا  09398856436ات|}ان ار7ش Gلوار اوشان خ هاش� Gه سمت دارآGاد Bارک ساح` داخل نمازخانهعصر  19 الی 20:30هرشبعd دارآGاد13

فردوس صبح14
�کش89ه، سه ش89ه و  

پنجش89ه
صبح   7  الی 8

، شهرک فردوس، خ'اGان شه'دان اسماع'`، بوستان سجاد،  ZLاد جنوGمهرا
انتهای Bارک

حجت، نماينده 09369677833   
امير، علی البدل 09123433822

https://goo.gl/maps/mKJآقا�ان

W313faPwm8tAx8

15dفردوس ع
ش89ه، دوش89ه و 

چهارش89ه
عصر  20الی 21:30

، شهرک فردوس، خ'اGان شه'دان اسماع'`، بوستان سجاد،  ZLاد جنوGمهرا
انتهای Bارک

مهرداد، نماينده 09190207107   
ثارهللا، علی البدل 09365144909

https://goo.gl/maps/mKJآقا�ان

W313faPwm8tAx8

عصر 19:30 الی �21کش89ه-سه ش89ه  پرد�س16
ازی فاز 5 جنوZL رو}روی مسجد, مدرسه  QEلوار ص'ادشG پرد�س م'دان امام

اجتماع محور
http://iwo.ir/m6q9pمختلطحنيف 09195658082

http://iwo.ir/y4bo8مختلطمصطفی  09302892530ات|}ان ار7ش Gلوار اوشان خ هاش� Gه سمت دارآGاد Bارک ساح` داخل نمازخانهشب  21 الی 22:30هرشبشب دارآGاد17

شب 21:30 الی 23هر شبشب های بهار18
خ'اGان طالقاPL خ'اGان بهار شما� خ'اGا یزدان ن'از ساختمان هل'ا ف'لم  ط8قه 

دوم
http://iwo.ir/euwzqمختلط حميد  09198055937   

صبح  6:45الی 8هر روز هفته

 صبح 7:45الی 9:15 روز های تعط'ل

صبح   7  الی 8:30هر روز هفته

 صبح  8 الی 9:30 روز های تعط'ل

صبح   7  الی8هر روز هفته

 صبح 8 الی 9:30روز های تعط'ل

صبح  7:15 الی 8:30هر روز هفته

صبح 8 الی 9:30روز های تعط'ل

23
سعادت آGاد  

(Gانوان)
online  صبح 11  الی12:30هر روز

برای در@افت لینک Gا نمایندە �ا ع` ال8دل  تماس داشته Gاش'د   نمایندە پ��سا: 
09123000438 ع` ال8دل اليزا :09122080778

Gzoomانوانپريسا 09123000438

24AA ظهر 14 الی15:30هر روزتهرانhttp://join.freeconferencecall.com/tehran.aa09336628761 مختلطابراهيمfree conferernce

free conferernceمختلطليال https://www.freeconferencecall.com/wall/zohrgonabad109055371776عصر 15الی 16:30 هر روز ظهر گناGاد25

26
Gانوان آنالین 

(ladeis)
Gfree conferernceانوانآزاده https://join.freeconferencecall.com/ladeisaa1009031060588بعد از ظهر 18 الی 19:30هر روز  فقط Gانوان 

27AA شب 21:30 الی 23هرشبتهران 
https://us02web.zoom.us/j/6384914503?pwd=Y3lYSXFqZUhXYVloSDVwaGZzTTBvd

z09
مختلط

       zoom        2021 
�سورد

22:00هرشبراە نجات28
https://us02web.zoom.us/j/6663285097?pwd=NUxzZFQ4TFBUdUNXVlBjTkRuS1JpU

T09
مختلطشاهين 09351197727

       zoom            AA 
�سورد

free conferernceمختلطحسين https://join.freeconferencecall.com/tazevaredinaa09336949881 شب 24:00 الی 01:30هرشبتازە واردین29

Zoom: 2021 سورد�

�کش89ه، سه ش89ه و  
پنجش89ه

2

10

11

19

جلسات آنالین

صبح ولنجک
ولنجک، Gلوار داpشجو، م'دان �اسمن، Yای محله ولنجک، ط8قه چهارم، 

اطاق کنار آمPr تأتر
https://goo.gl/maps/4Hmمختلطعلی 09124253012

w28c81h3F4L2V7

free conferernceمختلطصبح نجات 

صبح شهرک3
شهرک غرب، م'دان صنعت، Gلوار خوردین،  G �nاالتر از خ'اGان ایران 

،بوستان کودک،  االچیق جنب استخر P QRزم
https://goo.gl/maps/yaTQمختلطادريس 09121237060 

4qkJTKg6ZbaVA

https://us02web.zoom.us/j/6384914503?pwd=Y3lYSXFqZUhXYVloSDVwaGZzTTBvd

z09
مختلطنيان 09370292413

انات و شمال تهران AA تQE ماە ١٤٠١ QEمنام آدرس جلسات ناح'ه ١٥ شمC انجمن ال¢` های

http://iwo.ir/334x1مختلطبرديا 09909030360ن'اوران خ'اGان عمار Bارک مهر ز@ر آالچیق صبح مهر 1

مختلطرضا  09122992239

https://join.freeconferencecall.com/sobhenejataa09128685886 آيدين

جلسات حضوری

زعفران'ه، خ'اGان اعجازی، Gاالتر از م'دان اعجازی، رو}روی زنبق، Yای محله 
زعفران'ه ط8قه اول ، سمت راست  انتهای راهرو، اتاق آموزش 2

https://join.freeconferencecall.com/alcoholicsanonymous057free conferernceصبح آزادی

free conferernceمختلطروح هللا https://join.freeconferencecall.com/sobheirann09155849961صبح ایران

مختلطمحبوبه 09399686617

/https://tehranaa.org :آدرس سا�ت

/https://tehranaa.org :آدرس سا�ت

AA تهران

https://goo.gl/maps/X2fT

MFRecHA3cCHy8

Gلوار ابوذر
، Yای محله پرستار،  P¬Y لC ش کوچهOل اول، نB ،لوار ابوذرG ،وزی QEان پGخ'ا

ط8قه 4، سالن هما�ش
https://goo.gl/maps/syRkمختلطکاظم  09122258478

htyujqSqEqpK9

عصر18/30الی20زعفران'ه

www.tehranaa.org              شماره روابط عمومی  09199576395   شماره دفتر مرکزی  02177554663     کميته آدرس جلسات   09199576495             

20
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22


