
 انجمن الکلی های گمنام  

 ایرانالکلی های گمنام آدرس جلسات حضوری  
  ۰۷/۱۱/۱4۰۱تاریخ بروزرسانی : 

 ) زنجان ـ آذربایجان شرقی و غربی( ۱۳ناحیه  
 ۰92۱5485۰5۱ : ناحیه ماندگار شماره

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

_   سه شنبه  شنبه ـ 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰ خرمدره معجزه گروه ۱

 پنجشنبه
 رضا آقایان

09192786770 

 رویروب_ خمینی امام بلوار _خرمدره شهرستان _زنجان

 امیرالمؤمنین مسجد _خرمدره سینا بوعلی بیمارستان

 

 شهرام آقایان همه روزه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ سایان آرامش گروه 2

09127404067 

  مسجد داخل_سایان، مهدیه شهرک _زنجان

 سه _یکشنبه -شنبه  2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ وننق همت گروه 3

  پنجشنبه  _ شنبه

 حجت آقایان

09193414898 

  وننق روستای خانه ارمغان ـ جاده امجدیه ـ راه سه ـ زنجان

 مجید آقایان همه روزه 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰ )زنجان( اتحاد وه گر 4

09019760785 

  بنزین پمپ پشت آزادی ـ بلوارزنجان ـ 

 مشهود آقایان همه روزه 22:۰۰ـ  2۰:3۰ )جلیل آباد( رهایی گروه 5

09199551450 

  جاده ابتدای آباد ـ جلیل روستای زنجان ـ

ـ   چهارشنبه ـ یکشنبه 22:۰۰ـ  2۰:3۰ لگاهی سبز گروه ۶
 جمعه

 مجید آقایان

09190600322 

  لگاهی روستای زنجان ـ

 رهبر آقایان جمعه ـ دوشنبه 2۱:۰۰ـ  ۱9:3۰ سهرین بعثت گروه ۷

09101479987 

 مسجد روبرویـ   سهرین روستای ارمغانخانه ـ جاده زنجان ـ

 زیرزمین الهوائج ـ باب

 

ـ  سه شنبه ـ یکشنبه 2۰:۰۰ـ  ۱8:3۰ مهربان اتحاد گروه 8
 جمعه

 سجاد آقایان

09149314710 

 مهربان ـ رحمت وادی سالن مهربان ـ شهر شرقی ـ آذربایجان

 مدو طبقه

 

 ـ دوشنبه ـ شنبه  2۰:3۰ ـ ۱9:۱5 تبریز رهایی گروه 9
 چهارشنبه

 اکبر آقایان

09143075424 

 مسجد حقی ـ داروخانه جنب عباسی ـ آخر ی ـشرق آذربایجان

 آسیابان

 

 ـ دوشنبه ـ شنبه 2۰:۰۰ـ۱8:3۰ تبریز آرامش گروه ۱۰
 چهارشنبه

 آرش آقایان

09146404525 

 زیرزمین ملت بانک جنب الله ـ چهارارهی ـ شرق آذربایجان

 الحسین عشاق زینبیهباران ـ  بیمه ساختمان

 موقتا تعطیل 

 امیر آقایان همه روزه  9:۰۰ ـ8:۰۰ تبریز صبح گروه ۱۱

09143021879 

 هروب شمیم پارک یاغچیان ـ شهرک انتهای ی ـشرق آذربایجان

 آالچیق داخل بوفه ـ روی

 



 

 جواد آقایان همه روزه 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰ هادیشهر پاکدالن گروه ۱2

09144923268 

 جامع ـ مسجد روبروی هادیشهر ـ شرقی ـ جلفا ـ آذربایجان

 سرویسهای جنب ـ312355 پالک بار ـ تره میدان ورودی

 سابق عمومی بهداشتی

 

 علی آقایان همه روزه ۱9:۰۰ـ  ۱۷:3۰ گروه ندای پاک فطرت ۱3

09039211274 

 میدان امام ـ شهرک ولیعصر ـ خوی ـغربی ـ  آذربایجان

  5اورین  نبش کوچه جنب خوابگاه  پسرانه ولیعصر ـ ورودی

 

ندای پاک فطرت  گروه ۱4

 خوی

 همه روزه ۱9:۰۰ـ  ۱۷:3۰
 

 علی آقایان

09039211274 

جنب  ـ میدان معلم  ـ ولیعصر شهرک ـ خوی ـغربی  آذربایجان

 5اورین  کوچه نبش  ـ خوابگاه پسرانه

 

                                    ۰9۱945۶5۶۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰2۱۷۷554۶۶3تلفن دفتر مرکزی  :            

 ۰9۰5۱552۰۰2:  آنالین کمیته تلفن             ۰9۱94۷۰۰۷۱۱روابط عمومی منطقه ایران)بانوان ( :                    ۰9۱99۱۷95۱9روابط عمومی منطقه ایران : 

 ۱۶3884۷58۱: پستی ـ  کد 2 واحد 2 پالک ـ هشیاری کوچه ـ نژاد اکبر لطیف شهید خیابان ـ نامجو میدان ـ تهران آدرس دفتر مرکزی : 

 کنفرانس :   فری لینک
https://join.freeconferencecall.com/iran.aa  

 (:ایمیل) الکترونیک پست
iranaa0@gmail.com  

 سایت :
www.iranaa.org 
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