
 های گمنام  انجمن الکلی 
  گیالن  ۴حیه منام ناجلسات حضوری و آنالین الکلی های گآدرس 

   بروز رسانی  تاریخ
۲۲/۰۵/140۱ 

 

 لوکیشن نماینده   آدرس محل جلسه  روز  ساعت جلسه نام گروه

امید صبح 
 پاسکیاب

رشت: یخسازی بسمت  شنبه تا پنج شنبه    ۸:۰۰الی   ۷:۰۰
زمان  جهاد مسجد ساحب 

 پاسکیاب

 نریمان
090232000755 

https://maps.app.goo.gl/U9WSTNSzCF2bAyWC8 

رشت: رودباری  شنبه تا پنج شنبه    8:30الی 7:30 صبح رودباری  
 دی امسجداله

 میالد       
09374940996 

https://maps.app.goo.gl/7AxfZorNZWTLsphm9 

رشت پارک دانشجونماز  صبح جمعه  11:30الی 10:00 همبستگی دانشجو  
 خانه  

 اشکان 
09117193751 

https://maps.app.goo.gl/Xhq9vYzyPHFWdVJx9 

الی   11:00 بانوان خزر

12:00 

انزلی :کلویر خیابان پیر   یکشنبه 
 عابد مسجد حسینیه کلویر  

 سارا 
09037281215 

  

https://maps.app.goo.gl/Hg76UHxfuhjehDq17 

الی  13:00  آرامش بانوان 

14:30 

رشت:خیابان پرستار  چهارشنبه   –دوشنبه 
 بهزیستی 

 خط ماندگار گروه 
09058370760 

https://maps.app.goo.gl/WT1hzuAHhyou6Czt9 

سه -یکشنبه–شنبه  15:30الی 14:00 ظهر سفالی  

 پنج شنبه  -شنبه
رشت:کمر بندی قلی پور  

خ بعثت مسجد امام  
 حسین)ع( 

 سامان  
09118354705 

https://maps.app.goo.gl/FGQDWNUvVz3PBgxr5 

رشت: پارک ملت داخل  هر روز هفته 20:30الی 19:00 ملت
 نماز خانه شیشه ای

 حسن
  

۰۹۹۲۱۳۵۰۸۱۵ 

https://maps.app.goo.gl/6vQ1e88dmS1KMApT6 

الی  00ک19 دانشجو 

20:30 

رشت: یخسازی پارک   هر روز هفته
 دانشجو نمازخانه 

 علی  
09377476337 

https://maps.app.goo.gl/Xhq9vYzyPHFWdVJx9 

پارک شهر نماز  : رشت   صبح جمعه 11:30الی10:00 نیایش پارک شهر  
 خانه شیشه ای  

 اشکان 
09030307031 

https://maps.app.goo.gl/MMBRqqKxKAqVG6YT8 

چهار  -دوشنبه -شنبه 20:30الی19:00 ایمان انزلی  
 شنبه  

بلوار پاسداران  : انزلی 
 نماز خانه پارک بادی  

 محمدرضا  
09114342207 

https://maps.app.goo.gl/Pnvj811qNXBFdRWx7 

امید عصر بانوان 
 رودباری  

الی  18:00

19:309 

سه راه رودباری  :رشت سه شنبه -یکشنبه
 مسجدالهادی  

 مونا
09939758771 

https://maps.app.goo.gl/7AxfZorNZWTLsphm9 

 شهرک آرامش رشت:یکشنبه دوشنبه -شنبه  20:30الی19:00اتحاد بهبودی 

معلولین سابق(کوچه جانباز  
 https://maps.app.goo.gl/mSNgP4CADbdumSx39 سامان



 حسینیه ابوالفضل)ع(  شنبه جمعه چهار - خدمت 

 
09906544905 

پارک شهر نماز  رشت:  هر روز هفته  20:30الی 19:00 اتحاد پارک شهر  
 خانه شیشه ای  

 حمید
09118351767 

https://maps.app.goo.gl/MMBRqqKxKAqVG6YT8 

گروه مسیر 
 بهبودی 

 مجید شفت :چها راه نجفی هر روز هفته  20:30الی 19:00
09116382924 

https://maps.app.goo.gl/Az381ufiMJ6Y2J8z5 

پل عراق گاراژ   :رشت هر روز هفته  21:00الی 19:30 راه نجات 
 سنگر  -رشت

 شهرام 
09119362384 

https://maps.app.goo.gl/yYGcstbFtHKeqf6e8 

همدالن کوی  
 حسینی 

قلی پور کوی   :رشت هر روز هفته  20:00الی18:30
حسینی مسجد وم  

 ابوالفضل )ع( 

 سجاد
09112479349 

https://maps.app.goo.gl/piU2mit5Ja2aTuTX6 

جاده جیرده  : رشت  هر روز هفته  21:00الی19:30 آسایش 
ده متری عبادی  7آسایش 

 21نبش کوچه 

 علی اکبر 
09377412328 

https://maps.app.goo.gl/ocZHHyQwAkbkZkgo9 

 کامران  باشگاه تختی   :شفت شنبه الی پنج شنبه  20:30الی 19:00 وحدت شفت 
09117193704 

https://maps.app.goo.gl/4hFiwSxwwmdCnt3y9 

شهریاران داخل  : شت ر هر روز هفته  22:30الی 21:00 پارک مفاخر  
 نماز خانه پارک مفاخر  

حسن 
09396170212 

https://maps.app.goo.gl/UMFanCs6ioPkqWjL7 

رودباری مسجد :رشت  هر روز هفته  22:30الی 21:00 نجات یافتگان  
 الهادی  

 رشید
09919442537 

https://maps.app.goo.gl/7AxfZorNZWTLsphm9 

رشت:پیر بازار مخابرات   22:00الی  20:30 رویش نوخاله  
 مغازه روحی 

 نوخاله اکبری کوچه  

 یاسین 
09116040667 

https://maps.app.goo.gl/CUgS8wMKhJdgQGnu7 

پارک ملت داخل :رشت  صبح جمعه  11:30الی 10:00 وحدت صبح ملت 
 نماز خانه شیشه ای  

 فرزاد 
09377893396 

https://maps.app.goo.gl/6vQ1e88dmS1KMApT6 

 دوشنبه          ۱۵الی ۰۰۱۴: جلسه آنالین گیالن

  
مجتبی   

09014780240 
https://join.freeconferencecall.com/gilanaa 

 

        ۰۹۳۶۲۷۴۰۶۱۶      :۴ناحیه آدرس جلسات تلفن ماندگار 

 ۰۹۰۱۰۹۸۵۰۰۹:              ۴ناحیه تلفن روابط عمومی 


