
 

 

 1401ماه  مرداد  ویرایش

 معجزه خرمدره گروه   1
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 شنبه سه ـ شنبه روز برگزاری 
 23:00الی   21:30 زمان برگزاری 

 خمینی، زنجان، شهرستان خرمدره، بلوار امام آدرس گروه 
 روی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره، مسجد امیرالمؤمنین روبه

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه رضا   09192786770 روابط گروه 

 آرامش سایان گروه   2
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته روز برگزاری 
 21:30الی   20:00 زمان برگزاری 

 زنجان، شهرک مهدیه سایان، داخل مسجد آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه جمال   09197503943 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B011'49.5%22N+49%C2%B012'16.1%22E/@36.1970724,49.202295,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb8dab0671a367f68!8m2!3d36.1970724!4d49.2044837?hl=en
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B038'47.2%22N+48%C2%B032'23.1%22E/@36.6464342,48.5375544,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x76442f1eedee39d6!8m2!3d36.6464342!4d48.5397431?hl=en


 وننق   همت   گروه 3
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 پنجشنبه  ـ سه شنبهـ  شنبهیک ـ شنبه روز برگزاری 
 20:30الی  19:00 برگزاری زمان 

 راه امجدیه، جاده ارمغان، خانه روستای وننق سه زنجان،  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه حجت   09193414898 روابط گروه 

 ( زنجان )   ه اتحاد گرو  4
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته روز برگزاری 
 20:30الی  19:00 زمان برگزاری 

 بلوار آزادی، پشت پمپ بنزین زنجان،  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه مجید  09019760785 روابط گروه 

 رهایی )جلیل آباد( گروه   5
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته روز برگزاری 
 22:00الی   20:30 زمان برگزاری 

 زنجان، روستای جلیل آباد، ابتدای جاده  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه مشهود   09199551450 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B056'02.2%22N+48%C2%B024'40.2%22E/@36.9339448,48.408964,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x145d5a10c496dba3!8m2!3d36.9339448!4d48.4111527?hl=en
https://goo.gl/maps/nVvntZkUzb8z7aXY9
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B059'13.4%22N+48%C2%B019'24.8%22E/@36.9870583,48.321363,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7c117d792fbc165c!8m2!3d36.9870583!4d48.3235517?hl=en


 سبز لگاهی گروه   6
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 برای هماهنگی با رابط گروه تماس بگیرید  ♥ جمعه ـ شنبه چهار ـشنبه یک روز برگزاری 
 22:00الی   20:30 زمان برگزاری 

 روستای لگاهیزنجان،   آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه مجید  09190600322 روابط گروه 

 بعثت سهرین گروه   7
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه ـ دوشنبه روز برگزاری 
 21:30الی   20:00 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
 خانه، روستای سهرین، جاده ارمغان زنجان،

 روبروی مسجد باب الهوائج، زیرزمین 
 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه حسن   09193446259 روابط گروه 

 رهایی برندق گروه   8
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته روز برگزاری 
 22:00الی   21:00 زمان برگزاری 

 متر باالتر از پست بانک 20اردبیل، شهرستان خلخال، روستای برندق  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه محمد  09145943090 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B053'37.3%22N+48%C2%B024'20.3%22E/@36.8936823,48.4034442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf23961efde03af7b!8m2!3d36.8936823!4d48.4056329?hl=en
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B051'57.5%22N+48%C2%B026'21.0%22E/@36.86598,48.4369663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd3184fc4ee1143b5!8m2!3d36.86598!4d48.439155?hl=en
https://www.google.com/maps/place/37%C2%B014'49.6%22N+48%C2%B034'07.8%22E/@37.2471115,48.5666497,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc624d77f877fdb5!8m2!3d37.2471115!4d48.5688384?hl=en


 دشت مغان   گروه 9
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته روز برگزاری 
 21:30الی   20:00 زمان برگزاری 

 ای اردبیل، پارس آباد مغان، پارک کاج، نمازخانه شیشه آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه مرحمت  09146848083 روابط گروه 

 صبح کاج گروه   10
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه  ـ شنبهسه روز برگزاری 
 11:00الی  10:00 زمان برگزاری 

 ای نمازخانه شیشه، پارک کاج اردبیل، پارس آباد مغان،  آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه حسین   09149575482 روابط گروه 

 رشد   گروه 11
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 چهارشنبه  ـدوشنبه  ـ شنبه روز برگزاری 
 21:30الی   20:00 زمان برگزاری 

 11و  12پارس آباد، خیابان شهید مطهری، مابینِ آخر کوچه  اردبیل، آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه بهنام   09918038524 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B038'30.0%22N+47%C2%B055'02.4%22E/@39.6416592,47.9151343,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5e28c8e3faf1c9a7!8m2!3d39.6416592!4d47.917323?hl=en
https://www.google.com/maps/place/39%C2%B038'30.0%22N+47%C2%B055'02.4%22E/@39.6416592,47.9151343,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5e28c8e3faf1c9a7!8m2!3d39.6416592!4d47.917323?hl=en
https://www.google.com/maps/place/39%C2%B039'16.7%22N+47%C2%B054'07.0%22E/@39.65464,47.899753,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x223ae9163927bd9b!8m2!3d39.65464!4d47.9019417?hl=en


 اتحاد مهربان گروه   12
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 جمعه  ـ شنبهسهـ  شنبهیک روز برگزاری 
 21:30الی   20:00 زمان برگزاری 

 سالن وادی رحمت مهربان، طبقه دوّم ،  شهر مهربان، شرقی  ذربایجانآ آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه سجاد   09149314710 روابط گروه 

 رهایی تبریز گروه   13
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 پنجشنبه ـ شنبهسه ـ یکشنبه روز برگزاری 
 19:00الی  17:45 برگزاری زمان 

 ، آخر عباسی، جنب داروخانه حقی، مسجد آسیابان ذربایجان شرقی آ آدرس گروه 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه اکبر   09143075424 روابط گروه 

 آرامش تبریز گروه   14
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 چهارشنبه  ـ شنبهدو ـ شنبه روز برگزاری 
 20:00الی   18:30 زمان برگزاری 

 ملت ب بانک ، چهاراره الله، جنآذربایجان شرقی  آدرس گروه 
 زیرزمین ساختمان بیمه باران، زینبیه عشاق الحسین علیه السالم 

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه آیبک   09012824715 روابط گروه 

https://www.google.com/maps/place/38%C2%B005'05.1%22N+47%C2%B008'40.8%22E/@38.0847452,47.1424647,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x8b2b6b65bcc5a373!8m2!3d38.0847452!4d47.1446534?hl=en
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B040'35.8%22N+48%C2%B030'49.4%22E/@36.6766167,48.5115404,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd3532e7d6265a357!8m2!3d36.6766167!4d48.5137291?hl=en
https://nshn.ir/SbA99VeCVRhP


 صبح تبریز گروه   15
 مراقبه صبحگاهی جلسه بسته فرمت 

 تمام روزهای هفته روز برگزاری 
 08:00الی   07:00 زمان برگزاری 

 ، انتهای شهرک یاغچیان، پارک شمیمآذربایجان شرقی  آدرس گروه 
 روی بوفه، داخل آالچیق روبه

 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه امیر   09143021879 روابط گروه 

 پاکدالن هادیشهر گروه   16
 خوانی آقایان جلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته روز برگزاری 
 21:30الی   20:00 زمان برگزاری 

 آدرس گروه 
  روی مسجد جامع، ورودیبه روهادیشهر،  آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا،

 های بهداشتی عمومی سابق جنب سرویس،  312355الک بار، پتره میدان
 موقعیت مکانی برگزاری جلسه در نقشه یونس    09143083575 روابط گروه 

 دل بوکان آنالین زبان   گروه 17

 ی آزاد خوانجلسه بسته کتاب  فرمت 

 تمام روزهای هفته روز برگزاری 
 23:00الی   21:30 زمان برگزاری 

 Meeting Wall | FreeConferenceCall.com آدرس گروه 

  امید   09126499512 روابط گروه 

https://www.google.com/maps?q=38.0383665,46.3805289&z=17&hl=en
https://goo.gl/maps/TDnpKKM2FW9WcZwq6
https://www.freeconferencecall.com/wall/zabanedelbokan


 
   09215485051 13ماندگار ناحیه 
   09226225052 13کمیته روابط عمومی ناحیه 
   کمیته پیام رسانیH&I  09226225053 13ناحیه 
   09226225054 13کمیته نشریات ناحیه 
  09226225056 13ها ناحیه کمیته کارگاه 
   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  

خیابان شهید لطیف ، میدان نامجو، تهران 
 2واحد ، 2پالک، کوچه هشیاری، اکبرنژاد

 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

