
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

صبح 8 الی 9روز های تعط'ل وجمعه

صبح   7  الی8هر روز هفته

صبح 8 الی 9:30روز های تعط'ل وجمعه

http://iwo.ir/4cn47مختلطمحسن 09123996977خ'اGان تهران نو مس'ل GاخDE ق8ل از Cلستان Bارک 7سل'حات ز@ر آالچیقصبح 7 الی 8ش89ه  دوش89ه,چهارش89ه7سل'حات4

صبح آرامش 5
فردوس

�کش89ه، سه ش89ه و  
پنجش89ه

صبح   7  الی 8
آ�ت هللا سع'دی، چهار راە �افت آGاد، Gلوار معلم ، م'دان معلم، خ'اGان 
مداین، خ'اGان شه'دان اسماع'W، انتهای Bارک سجاد، جنب Uای محله

 نماينده حجت    09122863549   
امير، علی البدل 09123433822

https://goo.gl/maps/mKJآقا�ان

W313faPwm8tAx8

6 YZجلسه رها
(Gانوان)

صبح 10 الی 11:30 دوش89ه
فلaه ی دوم تهران`ارس خ'اGان جشنوارە خ]اGان زهدی (ام̂_[ ) ن\ش خ]اGان 

همای غرU fZای 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 مW  داخل Bارکینگ ورزشiاە اطاق سمت راستظهر  12 الی 13:30جمعه فشم 7

بعد از ظهر 14 الی 15:30ش89ه تا پنجش89هق8ا 8
@عG Dnاالتر از مÊدامادخ'اGان ز@8ا بوستان نm داخل خانه محله  oU انGخ'ا

جمعه  این فصل تعط'ل
دانيال 09153123809        داوود  

09127354898
http://iwo.ir/8n5b4مختلط

Gانوان پ'ام ام'د 9
(Gانوان)

ش89ه، دوش89ه و چهار 
ش89ه

بعد از ظهر 14:30 الی 15:30
استان سمنان ، شهرستان شاهرود، خ'اGان امام،  tانون  sسیج، ط8قه Gاال نماز 

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

BeqR3sM5Luuf9

عصر15:30 الی 17 هر روز هفتهجw@رە ک"ش10
، داخل  جw@رە ک"ش، م'دان ساحل، اس}له تفy@z، جنب اxستiاە تله tاب̂_[

Wنمازخانه ساح
نماينده حسام الدين  09121835102    

علی البدل مسعود 09137383340
آقا�ان

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

bvU8vs9MNJQKKgU6?g_st

=iw

شعاع11
ش89ه،دوش89ه،سه ش89ه 

و چهارش89ه
عصر  18 الی 19:30

، م'دان شعاع،ن\ش خردمند شما�،مجتمع Uای محله  ]Zان قائم مقام فراهاGا�
،ط8قه ۵ واحد ۹ YZسنا

https://maps.app.goo.gl/Jمختلط نماينده هادی  09354461008

pntyX1yfkuD5VLg7

عm آدینه 12
ولنجک

عصر 18:30 الی 20جمعه 
ولنجک، Gلوار دا�شجو، م'دان �اسمن، Uای محله ولنجک، ط8قه چهارم، 

اطاق کنار آم�[ تأتر
https://goo.gl/maps/4Hmمختلطمحمد 09360908642 

w28c81h3F4L2V7

عصر18:30 الی 20 �کش89ه و سه ش89ه

عصر 17  الی 18:30 پنجش89ه

شقایق شهرک 15
mول'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�انصالح  09126041060

L6uqGYPd2V836

http://iwo.ir/y4bo8مختلطحامد  09122135663ات��ان ار7ش Gلوار اوشان خ هاش� Gه سمت دارآGاد Bارک ساحW داخل نمازخانهعصر  19 الی 20:30هرشبعm دارآGاد16

قرچک17
(ورام̂_[ )

ش89ه تا چهارش89ه و 
جمعه ها (هر روز هفته 

Gجز پنجش89ه ها)
، حس�ن]ه ع�zــهاعصر  19 الی 20:30 ]EاهG ان شه'دGنماينده 1 محسن 09195934094  قرچک، خ'ا

نماينده 2 احمد 09128940588
https://goo.gl/maps/R1xDآقا�ان

u9Erj5miyn2CA

عصر  18:30 الی 20:00ش89ه و چهارش89هعm صادق'ه18
فلaه دوم صادق'ه، Gطرف ستارخان، Gلوار شهدای صادق'ه شما�، Uای محله 

صادق'ه، ط8قه اول
https://goo.gl/maps/5aWمختلطرامين 09123234247

XJ2CAPyU1uwtk7

Uای محله 19
کوهک

�کش89ه، سه ش89ه و  
پنجش89ه

https://goo.gl/maps/K1jFcمختلطفرشيد 09122356325م'دان رسالت - خ طر�D - ابتدای خ'اGان فرجام - Uای محله کوهک - ط8قه ۳عصر  19:30 الی 21

vRySrF9FSq59

20mفردوس ع
ش89ه، دوش89ه و 

چهارش89ه
عصر  19 الی 20:30

، شهرک فردوس، خ'اGان شه'دان اسماع'W، بوستان سجاد،  fZاد جنوGمهرا
انتهای Bارک

مهرداد، نماينده 09190207107   
ثارهللا، علی البدل 09365144909

https://goo.gl/maps/mKJآقا�ان

W313faPwm8tAx8

عصر 19:30 الی �21کش89ه-سه ش89ه  پردxس21
پردxس م'دان امام Gلوار ص'ادشÊازی فاز 5 جنوfZ رو�روی مسجد, مدرسه 

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

http://iwo.ir/y4bo8مختلطرحمت  09109007695ات��ان ار7ش Gلوار اوشان خ هاش� Gه سمت دارآGاد Bارک ساحW داخل نمازخانهشب  21 الی 22:30هرشبشب دارآGاد22

شب چ'ذر23
�کش89ه، سه ش89ه،پنج 

ش89ه و جمعه ها
،  رو�روی Gانک Bارس'انشب 21:30 الی 23 fZان سل'� جنوGنماينده محسن 09121271012  علی چ'ذر،  م'دان ندا ، ابتدای خ'ا 

البدل داوين 09393548748
/https://maps.google.comمختلط

?q=35.797844,51.456390

شب 21:30 الی 23هر شبشب های بهار24
خ'اGان طالقاZ[ خ'اGان بهار شما� خ'اGا یزدان ن'از ساختمان هل'ا ف'لم  ط8قه 

دوم
http://iwo.ir/euwzqمختلط حميد  09125109505   

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

سعادت آGاد  29
(Gانوان)

online  صبح 11  الی12:30هر روز
برای در@افت لینک Gا نمایندە �ا عW ال8دل  تماس داشته Gاش'د   نمایندە پ�zسا: 

09123000438 عW ال8دل اليزا :09122080778
Gzoomانوانپريسا 09123000438

30AA 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 گناGاد31

Gانوان آنالین 32
(ladeis)

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

free conferernceمختلطمهدی https://join.freeconferencecall.com/Azadiiranianaa09025462299 شب 21 الی 22هرشبآزادی33

34AA شب 21:30 الی 23هرشبتهران https://us02web.zoom.us/j/6384914503?pwd=Y3lYSXFqZUhXYVloSDVwaGZzTTBvdz

09
مختلطپگاه 09183189951

       zoom        2021 
©سورد

22:00https://us02web.zoom.us/j/6663285097?pwd=NUxzZFQ4TFBUdUNXVlBjTkRuS1JpUهرشبراە نجات35

T09

نماينده شاهين  09351197727     علی 
البدل روح هللا  09177718589

مختلط
       zoom            AA 

©سورد

https://join.freeconferencecall.com/tazevaredinaa شب 24:00 الی 01:30هرشبتازە واردین36
نماينده حسين  09336949881           

علی البدل مرضيه 09044868738
free conferernceمختلط

/https://tehranaa.org :آدرس سا�ت

/https://tehranaa.org :آدرس سا�ت

AA تهران

Gلوار ابوذر
، Uای محله پرستار،  ]±U لC ل اول، ن\ش کوچهB ،لوار ابوذرG ،وزیÊان پGخ'ا

ط8قه 4، سالن هماxش
https://goo.gl/maps/syRkمختلطکاظم  09122258478

htyujqSqEqpK9

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

26

27

28

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

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

مختلطمحبوبه 09399686617

انجمن ال¶W های Cمنام آدرس جلسات ناح'ه ١٥ شمÊانات و شمال تهران AA مهر ماە ١٤٠١

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

جلسات حضوری

https://goo.gl/maps/yaTQمختلطادريس 09121237060 

4qkJTKg6ZbaVA

https://us02web.zoom.us/j/6384914503?pwd=Y3lYSXFqZUhXYVloSDVwaGZzTTBvdz

09
مختلط

2

13

25

جلسات آنالین

صبح ولنجک
ولنجک، Gلوار دا�شجو، م'دان �اسمن، Uای محله ولنجک، ط8قه چهارم، 

اطاق کنار آم�[ تأتر
https://goo.gl/maps/4Hmمختلطعلی 09124253012

w28c81h3F4L2V7

free conferernceمختلطصبح نجات 

3

مختلط زعفران'ه14

صبح شهرک 
غرب

شهرک غرب، م'دان صنعت، Gلوار خوردین،  G �tاالتر از خ'اGان ایران 
،بوستان کودک،  االچیق جنب استخر زم̂_[

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

Zoom: 2021 سورد©

ش89ه تا پنجش89ه (Gجز 
جمعه و ا�ام تعط'ل 

رس�)
عصر18/30الی20

زعفران'ه، خ'اGان اعجازی، Gاالتر از م'دان اعجازی، رو�روی زنبق، Uای محله 
زعفران'ه، ط8قه اول سمت راست، انتهای راهرو، اتاق آموزش 2 (تا اطالع 

ثانوی تعط'ل)
https://goo.gl/maps/X2fTرضا  09122992239

MFRecHA3cCHy8


