
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcoholics Anonymous 

 الکلی های گمنام

 بهبودی

 انجمن الکلی های گمنام
 خوزستان 8آدرس جلسات ناحیه 

 ایران 8شماره تلفن ماندگار ناحیه 

09165027046 

 1401ماه  تیرویرایش 
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 بهبودی

 گروه بهشت اهواز

 کتابخوانی و مشارکت آزادجلسه بسته  فرمت

 دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه روز برگزاری

 22:  00الی  20:  30 ساعت برگزاری

حسینیه   8انتهای خ آرش  -ایستگاه آخر -باهنر –اهواز  آدرس گروه

 سیدالشهدا

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت  09169147046داریوش  رابط گروه

 

 اهواز نیایش بانوانگروه 

 کتابخوانی و مشارکت آزادجلسه بسته  فرمت

 چهاشنبه - یکشنبه روز برگزاری

 20:  00الی  18:  30 ساعت برگزاری

 مسجد دکتر بهشتی-کوچه شهید بهشتی -طالقانیوبین خ امام –اهواز  آدرس گروه

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت  09386001916سعاد  رابط گروه

 

https://nshn.ir/2bk-mNQBcnas
https://nshn.ir/rbkRe-0BbkCC
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 بهبودی

 اهواز راه نجاتگروه 

 جلسه بسته کتابخوانی و مشارکت آزاد فرمت

 شنبه روز برگزاری

 22:  00الی  20:  30 ساعت برگزاری

 پارک بوستان –جاده ساحلی )شرقی(  –اهواز  آدرس گروه

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت           0 رابط گروه

 

 کارون اهوازگروه 

 جلسه بسته کتابخوانی و مشارکت آزاد فرمت

 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه روز برگزاری

 22:  00الی  20:  30 ساعت برگزاری

 جنب پل نادری سمت رودخانه –جاده ساحلی )غربی(  -اهواز  آدرس گروه

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت  09139353365مصطفی  رابط گروه

 

 

https://nshn.ir/rbkTeVPBbsAj
https://nshn.ir/rbkumuPBY9iK
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 بهبودی

 شوش راه نجاتگروه 

 جلسه بسته کتابخوانی و مشارکت آزاد فرمت

 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ، جمعه روز برگزاری

 22:  30الی  21:  00 ساعت برگزاری

 داخل پارک –روبروی بیمارستان نظام مافی  –شوش  آدرس گروه

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت  09373007877د محم رابط گروه

 

 بامداد اندیمشکگروه 

 جلسه بسته کتابخوانی و مشارکت آزاد فرمت

 شنبه پنج ، یکشنبه روز برگزاری

 22:  30الی  21:  00 ساعت برگزاری

 4 پالک بازارچه روبروی انقالب خیابان-لور کوی - اندیمشک آدرس گروه

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت           0 رابط گروه

 

https://nshn.ir/rb_z00O5lvKH
file:///F:/New%20folder/New%20folder/New%20folder/
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 بهبودی

 هوشیاران اندیمشکگروه 

 جلسه بسته کتابخوانی و مشارکت آزاد رمتف

 شنبه،دوشنبه،چهارشنبه روز برگزاری

 22:  30الی  21:  00 ساعت برگزاری

 تدول پارک نمازخانه -اندیمشک  آدرس گروه

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت           0 رابط گروه

 

 

 اتحاد ماهشهرگروه 

 جلسه بسته کتابخوانی و مشارکت آزاد فرمت

 جمعه روز برگزاری

 22:  30الی  21:  00 ساعت برگزاری

 ساختمان هالل احمر  -ماهشهر  آدرس گروه

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت  09369799120حمزه  رابط گروه

 

file:///F:/New%20folder/New%20folder/New%20folder/
https://nshn.ir/rbP0mFyBQc2F
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 بهبودی

 راه نجات پلدخترگروه 

 جلسه بسته کتابخوانی و مشارکت آزاد فرمت

 شنبه،یکشنبه،دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنچشنبه، جمعه روز برگزاری

 22:  30الی  21:  00 ساعت برگزاری

 ابتدای خیابان فلسطین جنوبی –تیر  خیابان هفت –پلدختر  آدرس گروه

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت  09392162585فرزاد  رابط گروه

 

 طلوع خرمشهرگروه 

 جلسه بسته کتابخوانی و مشارکت آزاد رمتف

  شنبهسه  - یکشنبه روز برگزاری

 22:  30الی  21:  00 ساعت برگزاری

 حسینیه اهل بیت –خیابان باباطاهر  –خرمشهر  آدرس گروه

 نقشه روی جلسه برگزاری مکانی موقعیت  09365822859نظام  رابط گروه

 

 

https://nshn.ir/rbSc9_555hPo
https://nshn.ir/rbPVqK25TuTW
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 بهبودی

 جلسه آنالین بهشت 

 ی و مشارکت آزادکتابخوان فرمت

 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه روز برگزاری

 19:  30الی  18:  00 ساعت برگزاری

 l.com/aabeheshtahwazhttps://join.freeconferencecal آدرس گروه

 09168161131مهدی  رابط گروه

 

   ایران  های گمنامالکلی 8ناحیه  شورای خدماتی هایتهیکمسَر و یادارمسئولین  یهاتلفن شماره

 باشد؛یم لیذ شرح به نام ذکر با

 091681611۳1    یمهد :   گرداننده 

 09160۳705۳     جعفر  :گرداننده نائب     

 09۳65622904     رضا  : یمنش    

 09166126250   ینور :نیرابط  

  09168409160      یعل 

  09۳85۳08518 یهاد  :دارخزانه  

  09۳06679779 محمد  :اتینشرسَرکمیته 

 ی رسانامیپ سَرکمیتهH&I :  - 

 8  هیماندگارناح تلفن  - :یعموم روابط سَرکمیته 

09165027046 

 کارگاها سَرکمیته:  - 

 

 

 

 

 

https://join.freeconferencecall.com/aabeheshtahwaz
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 بهبودی

 

 راه های ارتباط با انجمن الکلی های گمنام ایران

ـ ۲هشیاری ـ پالک تهران ـ میدان نامجو ـ خیابان شهید لطیف اکبر نژاد ـ کوچه : ایران گمنام های الکلی عمومیآدرس دفتر خدمات 

            1638847581کد پستی: ـ۲واحد

 www.iranaa.org           ن : ایرا AAسایت رسمی انجمن وب

  iranaa0@gmail.com                  :  پست الکترونیک ) ایمیل(

    09199179519:              تلفن روابط عمومی      0۲177574663 -  09194565670:    تلفن دفتر مرکزی تهران

 0905155۲00۲:               آنالینتلفن کمیته        09194700711:                           تلفن بانوان

 

 

 

 توضیحات ماندگار شماره مرکزیت ناحیه

  09395262369 مشهد 1 ناحیه

  09135755564 اصفهان 2 ناحیه

  09365824363 پاسخگو بانوان 09350783646 تهران 3 ناحیه

  09362740616 گیالن 4 ناحیه

  http://www.nahie5aa.ir 09139380073 کرمان 5 ناحیه

  09192605597 س و بوشهرفار 6 ناحیه

  09330212010 البرز 7 ناحیه

  09165027046 خوزستان 8 ناحیه

  09114249011 گلستان 9 ناحیه

  09185692389 کرمانشاه 10 ناحیه

  09182773200 کردستان 11 ناحیه

  09135932171 چهارمحال بختیاری 12 ناحیه

  09215485051 زنجان 13 ناحیه

  09137496904 نجف آباد 14 ناحیه

 http://www.tehranaa.org 09194849496 شمال تهران - شمیرانات 15 ناحیه
http://www.tehranaa.ir  

  09385208990 مازندران 16 ناحیه

http://www.iranaa.org/
mailto:iranaa0@gmail.com
http://www.nahie5aa.ir/
http://www.tehranaa.org/
http://www.tehranaa.ir/

