
 انجمن الکلی های گمنام  

 مازندران  ۱۶آدرس جلسات حضوری و آنالین الکلی های گمنام ناحیه  
  03/0۶/۱40۱تاریخ بروزرسانی : 

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز و فرمت جلسه  ساعت برگزاری نام گروه

  ۲۲:30 – ۲۱:00 بهبودی ساری 

 

شنبه ، دوشنبه ، 

 چهارشنبه 
 مشارکت( )کتاب خوانی و

 حمید آقایان و بانوان 

09۱۱۱554897 

ساری ، ترکی محله مسجد 

 حضرت ابوالفضل )ع(

https://maps.app.goo.gl/AqKt
a7m9qkJzAmGAA 

 

 

 بهار آمل

 

۱5:00 – ۱۶:30  

 

شنبه ، دوشنبه ، 

 چهارشنبه 
 مشارکت()کتاب خوانی و 

 

 فقط آقایان

 حمیدرضا

09۱۱748۲858 

آمل ، خیابان مصطفی خمینی ، 

 مصلی آمل ، طبقه باال 

https://maps.app.goo.gl/kYGA
PamhS6cgJmwX6 

 

رنگین کمان 

 آمل

 

7:00 – 8:00  

 

 روزهای فرد
 )کتاب خوانی و مشارکت(

 

 فقط آقایان

 فرزاد

099093۶8898 

آمل ، خیابان مصطفی خمینی ، 

 مصلی آمل ، طبقه باال

https://maps.app.goo.gl/kYGA
PamhS6cgJmwX6 

 

 

معجزه قرن 

 آمل

 

 

۱9:30 – ۲۱:00  

 

شنبه، ، سه یک  

 شنبه ، پنجشنبه
 مشارکت()کتاب خوانی و 

آقایان ، برای 

جلسات 

خدماتی آقایان 

 و بانوان 

 

 لطف اله

09۱۱۱۲۱4058 

آمل ، روستای کته پشت ، 

پاسکی محله ، ولیعصر جنوبی ، 

 ، سالن ورزشی  ۲نیلوفر 

https://maps.app.goo.gl/cBuJC
9miUGCTLdY99 

 

آگاهی طلوع 

 بابل

۱0:00 – ۲3:30  

 

 محمد آقایان و بانوان  سه شنبه 

093395359۶4 

بابل ، موزیرج ، نرسیده به 

 ، کافه روما۱۲ارشاد 

https://nshn.ir/e07bfgl9_FWir
C 

۲۱:00 – ۲۲:30  

 

 جمعه 
 )کتاب خوانی و مشارکت(

)تنکابن( 

 شهسوار 

۱9:00 – ۲0:30  

 

سه شنبه یکشنبه ، 

 و پنجشنبه

 علی آقایان و بانوان

09۱۲945۲494 

روبروی تنکابن )شهسوار( ، 

پارک مادر ، دادگستری ،

https://maps.app.goo.gl/xpWD
TyoXMFMo2RYw7 
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روبروی شورای شهر ،داخل  )کتاب خوانی و مشارکت(

 نمازخانه 

 

 وحدت 

 شهر قائم

 

۲۱:00 – ۲۲:30  

 

 چهارشنبه 
 )کتاب خوانی و مشارکت(

 

 

 آقایان و بانوان

 

 احمد

09033۱9۶449 

قائم شهر،پل سیاه رود ، 

 برق ک آالچیق شهر

https://maps.google.com/maps
?q=36.48812162035383%2C52.
89193231612444&z=17&hl=en 

 

 

 راه نجات

 قائم شهر 

 

۲۱:00 – ۲۲:30  

 

یک شنبه، ، سه 

 شنبه ، پنجشنبه
 مشارکت()کتاب خوانی و 

 

 آقایان و بانوان

 

 آرتا

09397409973 

،  تهران خیابان،  قائمشهر

  شطرنج سالن،  تختی باشگاه

 

https://nshn.ir/sb1txK5FGs1R 

 

فانوس راه 

 بانوان

 قائم شهر 

 

۱5:00 – ۱۶:30  

  ها یک شنبه
 )کتاب خوانی و مشارکت(

 

 بانوان

 

 مژگان

093۶۲۶0۱403 

خیابان  ،قائم شهر

روبروی جویبار)شریعتی(، 

 ،عطاری گیالنی8خزر

https://nshn.ir/7b1IpR2FGGXY 
 

 

 

 طلوع رهایی 

 چالوس 

 

۱9:00 – ۲0:30  

 

  ها یک شنبه
 )کتاب خوانی و مشارکت(

 

 آقایان 

 مهدی

093۶594۱9۶0 

،   رضایوسف آرامستان ،چالوس

 اجتماعات سالن

https://nshn.ir/rbfLyR_xiIqs 

  ۲0:30 – ۱9:00 یاران نوشهر

 

 چهارشنبه 
 )کتاب خوانی و مشارکت(

 

 آقایان و بانوان

 نوژن

09۱589857۶7 

 جنب شمالی فردوسی نوشهر

 بن انتهای معدن و صنعت اداره

 بست

https://nshn.ir/rbfWnSWxpuqe 

          09385۲08990                                       : ۱۶ تلفن ماندگار ناحیه 

                  09۱99۱795۱9                                         تلفن ماندگار منطقه     :

                   0۲۱77554۶۶3                                        :       تلفن دفتر مرکزی 

ایمیل : 
 iranaanahiye16@gmail.com                  

 

 سایت :
www.iranaa.org 
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