
 انجمن الکلی های گمنام  

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

 ( آباد ) نجف ۱۴ناحیه  
 ۰9۱3۷4969۰4:  ناحیه ماندگار شماره

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

  2۱:3۰ –2۰:۰۰ مهدیه گروه ۱
 

 یکشنبه ـ چهارشنبه  
 

 میالد آقایان

09136044597 

بلوار آیت اله ایزدی ـ روبروی پمپ بنزین انتشاری ـ کوچه مهدیه ـ 

 مسجد مهدیه
 

  9:۰۰ – 8:۰۰ حرکت صبح گروه  2
 

 جمعه 
 

 حسن آقایان

09132316538 

  فلکه ویالشهر  ـ بلوار خرمشهر ـ مسجد حضرت معصومه )س( 

یک شنبه ـ سه شنبه ـ   2۰:3۰ –۱9:۰۰ یزدانگروه  3
  پنجشنبه

 محمد آقایان

09132890024 

  یزدانشهر ـ خیابان هشتم ـ حسینیه گرجی ها

 دوشنبه ـ جمعه  2۱:3۰ –2۰:۰۰ گروه پرواز 4
 

 رسول آقایان

09013622656 

 

خیابان شریعتی ـ چهارراه بازار ـ ابتدای خیابان منتظری شمالی ـ 

گلدسته ـ مجموعه پژوهشی  ـ کتابخانه کوچه شریفیانا ـ بن بست 

 حججی

 

  بانوان  شنبه  ۱۵:3۰ –۱4:۰۰ رهایی بانوان گروه  ۵

09397566602 

بلوار آیت اله ایزدی ـ روبروی پمپ بنزین انتشاری ـ کوچه مهدیه ـ 

 مسجد مهدیه
 

 احمد آقایان سه شنبه   2۱:3۰ –2۰:۰۰ راه نجات گروه  6

09139282549 

  خیابان ولی عصر ـ خیابان پانزدهم  ـ گلزار شهداکهریز سنگ ـ 

 علیرضا آقایان شنبه ـ سه شنبه  2۱:3۰ –2۰:۰۰ امیدگروه  ۷

09364939559 

ویالشهر ـ انتهای بلوار آزادگان ـ حسینیه ثامن االئمه ) نجف آبادی 

 ها ( 
 

 دوشنبه ـ جمعه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه ستایش 8
 

 مرتضی آقایان

09136966684 

گلدشت ـ انتهای خیابان معلم ـ بعد از زیرگذر کمربندی ـ   داخل 

 مزار 
 

 محمد آقایان شنبه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه فیروزه 9

09301471149 

  نجف آباد ـ فیروز آباد ـ بلوار ظفر ـ مسجد امام رضا

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  2۱:۰۰ـ  ۱9:3۰ گروه آزادی  ۱۰
 پنجشنبه

 علی آقایان

09139326366 

گرمدره ـ بلوار زرین ـ انتهای کوچه شهید علی شریفی ـ مسجد 

 صاحب زمان
 



 

 حمید آقایان پنجشنبه  2۱:3۰ –2۰:۰۰ گروه بهارستان ۱۱

09132897038 

  معصوم 14نجف آباد ـ بلوار بهارستان ـ مسجد 

                                    ۰9۱94۵6۵6۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰2۱۷۷۵۵4663تلفن دفتر مرکزی  :            

 ۰9۰۵۱۵۵2۰۰2:  آنالین کمیته تلفن             ۰9۱94۷۰۰۷۱۱روابط عمومی منطقه ایران)بانوان ( :                    ۰9۱99۱۷9۵۱9روابط عمومی منطقه ایران : 

 ۱63884۷۵8۱: 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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