
 انجمن الکلی های گمنام  

 ایرانالکلی های گمنام آدرس جلسات حضوری  
  07/11/1401تاریخ بروزرسانی : 

 ) شمال تهران ـ شمیرا نات ( ۱۵ناحیه  
 09199576395  : ناحیه ماندگار شماره

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

 بردیا آقایان ـ بانوان همه روزه  8:00ـ  7:00 مهر صبحگروه  1

 09909030360 

 http://iwo.ir/334x1 نیاوران ـ خیابان عمار ـ پارک مهر ـ زیر آالچیق

 
 روزهای تعطیل 10:30ـ  9:00

 محمد آقایان ـ بانوان همه روزه  8:00ـ  7:00 ولنجک صبحگروه  ۲

 09121214920 

ولنجک ـ بلوار دانشجو ـ میدان یاسمن ـ سرای محله ولنجک ـ 

 طبقه چهارم ـ اتاق کنار آمفی تئاتر

 https://goo.gl/maps/4Hm

 w28c81h3F4L2V7 

 روزهای تعطیل 9:00ـ  8:00 

 شهرک صبحگروه  3

 غرب

 ادریس آقایان ـ بانوان همه روزه  8:00ـ  7:00

 09121237060 

شهرک غرب ـ میدان صنعت ـ بلوار خوردین ـ کمی باالتر از خیابان 

 ایران زمین ـ بوستان کودک ـ آالچیق جنب استخر

 https://goo.gl/maps/yaTQ

4qkJTKg6ZbaVA 

 روزهای تعطیل 9:30ـ  8:00 

 سعید آقایان ـ بانوان چهارشنبه ـ دوشنبه ـ شنبه 8:00ـ  7:00 گروه تسلیحات 4

 09190275954 

خیابان تهران نو ـ مسیل باختر ـ قبل از گلستان ـ پارک تسلیحات ـ 

 زیر آالچیق

http://iwo.ir/4cn47 

 

 الناز آقایان ـ بانوان جمعه 1۲:00ـ  10:30 گروه پاسداران 5

 09122953288 

  مدرسه کنی ـ خیابان جوانشیر  ـ حسین آباد  ـ پاسداران 

 آرامش صبحگروه  6

 فردوس

ـ  سه شنبه ـ یکشنبه 8:00ـ  7:00
 پنجشنبه

 حجت آقایان

 09122863549 

آیت اله سعیدی ـ چهارراه یافت آباد ـ بلوار معلم ـ میدان معلم ـ  

شهیدان اسماعیلی ـ انتهای پارک سجاد ـ  مداین ـ  خیابان خیابان

 جنب سرای محله

 https://goo.gl/maps/mKJ

W313faPwm8tAx8 

 جمعه 10:00ـ  9:00

 احمد آقایان همه روزه  8:30ـ  7:30 گروه شکرگزاری قرچک 7

09128940588 

//:https  قرچک ـ سرای محله والیت ـ روبروی مسجد جامع

maps.google.com/?q=35.440365

,51.57260 

 

 ییرهاگروه  8

 انوانب

 رویا بانوان دوشنبه  11:30ـ  10:00

 09103299284 

زهدی )امین( ـ  فلکه دوم تهرانپارس ـ خیابان جشنواره ـ خیابان

 7اتاق  3همای غربی ـ سرای محله جوادیه ـ طبقه  نبش خیابان

 https://goo.gl/maps/VrXFt

Kf7kCipzJYG7 

 گروه سعادت آباد 9

 انوانب

انتهای خیابان  ـ میدان شهید تهرانی مقدم ) کاج (  ـ سعادت آباد   بانوان  سه شنبه 11:00ـ  10:00

بوستان  ـ ابتدای خیابان بهزاد جنوبی  ـ دوم ) شهید عقبری ( 

 5اتاق آموزش  ـ طبقه دوم  ـ سرای محله سعادت آباد  ـ شقایق 

 

 سبحان آقایان ـ بانوان جمعه  13:30ـ  1۲:00 فشمگروه  10

 09194807912 

فشم ـ میدان فشم ـ جنب بانک ملی ـ داخل پارکینگ ورزشگاه ـ 

 اتاق سمت راست 

http://iwo.ir/9v4kv 

http://iwo.ir/334x1
https://goo.gl/maps/4Hm%20w28c81h3F4L2V7
https://goo.gl/maps/4Hm%20w28c81h3F4L2V7
https://goo.gl/maps/yaTQ
http://iwo.ir/4cn47


 علی  آقایان چهارشنبه ـ دوشنبه ـ شنبه 14:30ـ  13:00 گروه ظهر دکتر هوشیار 11

09195007135 

ـ روبروی دانشگاه شریف ـ پارک دکتر هوشیار ـ خیابان آزادی 

 داخل آالچیق

https://goo.gl/maps/i5o7vgxddg

dxt7vca 

 

 دانیال آقایان ـ بانوان شنبه تا پنجشنبه  15:30ـ  14:00 گروه قبا 1۲

 09153123809 

زیبا ـ بوستان نصر ـ  میرداماد ـ  خیابانشریعتی باالتر از  خیابان

 داخل خانه محله ـ 

4http://iwo.ir/8n5b 

 گروه پیام امید شاهرود 13

 بانوان

 آسیه بانوان  دوشنبه ـ شنبه 15:30ـ  14:30

 09339687740 

https://goo.gl/maps/96Hp  سمنان ـ شاهرود ـ خ امام ـ کانون بسیج ـ طبقه باال نمازخانه 

BeqR3sM5Luuf9 

 

 

14 

 پیام امید گروه 

 کیش

 الدین حسام آقایان همه روزه  16:30ـ  15:00

 09121835102 

جزیزه کیش ـ میدان ساحل ـ اسکله تفریحی ـ جنب ایستگاه تله 

 کابین ـ داخل نمازخانه ساحلی 

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

 bvU8vs9MNJQKKgU6?g_st

=iw 

 

15 

سه شنبه  ـ دوشنبه ـ شنبه 19:30ـ  18:00 شعاعگروه 
 ـ چهارشنبه

 هادی آقایان ـ بانوان

 09354461008 

قائم مقام فراهانی ـ میدان شعاع ـ نبش خردمند شمالی ـ   خیابان

  9واحد  5سرای محله سنایی ـ طبقه 

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

pntyX1yfkuD5VLg7 

 

16 

آدینه گروه عصر 

 ولنجک

 محمد آقایان ـ بانوان جمعه ۲0:00ـ  18:30

 09360908642 

ولنجک ـ ولنجک ـ بلوار دانشجو ـ میدان یاسمن ـ سرای محله 

 طبقه چهارم ـ اتاق کنار آمفی تئاتر

 https://goo.gl/maps/4Hm

w28c81h3F4L2V7 

 محسن آقایان ـ بانوان شنبه چهار تا شنبه  ۲0:50ـ  19:۲0 گروه بلوار ابوذر 

 09123066609 

 ـ نبش کوچه گل سرخی ـ پل اول  ـ بلوار ابوذر  ـ پیروزی  خیابان

 سالن ورزشی ـ  1طبقه ـ سرای محله پرستار 

 https://goo.gl/maps/syRk

htyujqSqEqpK9 
 پنجشنبه 18:30ـ  17:00

 رضا آقایان ـ بانوان شنبه تا پنجشنبه ۲0:00ـ  18:30 زعفرانیهگروه  18

 09122992239 

زعفرانیه ـ باالتر از میدان اعجازی ـ روبرو زنبق ـ سرای محله 

 2انتهای راهرو آموزش زعفرانیه ـ طبقه اول سمت راست ـ 

 https://goo.gl/maps/X2fT

MFRecHA3cCHy8 

شهرک شقایق گروه  19

 ولیعصر

 صالح آقایان همه روزه  ۲0:30ـ  19:00 

 09126041060  

اتوبان آیت اله سعیدی ـ از شمال به جنوب ـ بعد از پل بهاران ـ  

 پژاوند ـ داخل پارک شقایق ـ اتاق داخل پارک خیابان

 https://goo.gl/maps/Ague

L6uqGYPd2V836 

 مهدی آقایان ـ بانوان همه روزه  ۲0:30ـ  19:00  دارابادعصر گروه  ۲0

09307006653 

هاشمی به سمت دارآباد ـ پارک  اتوبان ارتش ـ بلوار اوشان ـ  خیابان

 ساحلی ـ داخل نمازخانه 

o8http://iwo.ir/y4b 

 بهزاد آقایان شنبه تا چهارشنبه و جمعه ۲0:30ـ  19:00  ورامین قرچک گروه  ۲1

 09051587008 

 https://goo.gl/maps/R1xD شهید باهنر ـ حسینه عربها  قرچک ـ  خیابان

u9Erj5miyn2CA 

 رامین آقایان ـ بانوان چهارشنبه ـ شنبه ۲0:00ـ  18:30 صادقیهعصر گروه  ۲۲

 09123234247 

فلکه دوم صادقیه ـ بطرف ستارخان ـ بلوار شهدای صادقیه شمالی ـ 

 سرای محله صادقیه ـ طبقه اول 

 https://goo.gl/maps/5aW

XJ2CAPyU1uwtk7 

محله سرای گروه  ۲3

 کوهک 

ـ  سه شنبه ـ یکشنبه ۲1:00ـ  19:30
 پنجشنبه

 فرشید آقایان ـ بانوان

 09122356325 

فرجام ـ سرای  ـ ابتدای  خیابانطرقی  میدان رسالت ـ  خیابان

 3محله کوهک ـ طبقه 

 https://goo.gl/maps/K1jFc

vRySrF9FSq59 

ـ  سه شنبه ـ یکشنبه ۲0:30ـ  19:00  عصرفردوس گروه  ۲4
 چهارشنبه

 مهرداد آقایان 

09190207107 

شهیدان اسماعیلی ـ  مهرآباد جنوبی ـ شهرک فردوس ـ  خیابان

 بوستان سجاد ـ انتهای پارک 

 https://goo.gl/maps/mKJ

W313faPwm8tAx8 

 حنیف آقایان ـ بانوان سه شنبه ـ یکشنبه ۲1:00ـ  19:30 پردیسگروه  ۲5

 09195658082 

جنوبی ـ روبروی  5پردیس ـ میدان امام ـ بلوار صیاد شیرازی ـ فاز 

 مسجد ـ مدرسه اجتماع محور 

http://iwo.ir/m6q9p 

https://goo.gl/maps/i5o7vgxddgdxt7vca
https://goo.gl/maps/i5o7vgxddgdxt7vca
https://goo.gl/maps/96Hp%20BeqR3sM5Luuf9
https://goo.gl/maps/96Hp%20BeqR3sM5Luuf9


 

 رحمت آقایان ـ بانوان همه روزه  ۲۲:30ـ  ۲1:00 دارآبادگروه شب  ۲6

 09109007695 

هاشمی به سمت دارآباد ـ پارک  اتوبان ارتش ـ بلوار اوشان ـ  خیابان

 ساحلی ـ داخل نمازخانه

8http://iwo.ir/y4bo 

  هشنبسه  ـ یکشنبهـ شنبه  ۲3:00ـ  ۲1:30 چیذرگروه شب  ۲7
چهارشنبه ـ پنجشنبه ـ 

 جمعه

 داوین آقایان ـ بانوان

 09393548748 

سلیمی جنوبی ـ روبرو بانک  چیذر ـ میدان ندا ـ ابتدای  خیابان

 پارسیان

https://maps.google.com/ 

?q=35.797844,51.456390 

 رضا آقایان ـ بانوان همه روزه  ۲3:00ـ  ۲1:30 بهارگروه شبهای  ۲8

 09122992239 

یزدان نیاز ـ  بهار شمالی ـ خیابان طاقانی ـ  خیابان خیابان

 ساختمان هلیا فیلم ـ طبقه دوم

http://iwo.ir/euwzq 

عدل گروه خیابان   ۲9

 پونک

 کیان آقایان ـ بانوان همه روزه  ۲۲:00ـ  ۲0:30

 09124079417 

 حد فاصل اتوبان همت و میدان عدل جنب فروشگاه شهروند سالن

 همایش

 

 محسن آقایان ـ بانوان همه روزه  ۲۲:00ـ  ۲0:30 ویپارک گروه  30

 09123066609 

 پالک ـ ضلع شمالغربی خیابان زهره  ـ تقاطع پارک وی  ـ ولیعصر 

 ساختمان معاونت اجتماعی شهرداری ـ جنب سرای محله  ـ  1

 

                                    09194565670دفتر مرکزی ایران :                  0۲177554663تلفن دفتر مرکزی  :            

 0905155۲00۲:  آنالین کمیته تلفن             09194700711روابط عمومی منطقه ایران)بانوان ( :                    09199179519روابط عمومی منطقه ایران : 

 1638847581: پستی ـ  کد ۲ واحد ۲ 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 

 

https://join.freeconferencecall.com/iran.aa
mailto:iranaa0@gmail.com
http://www.iranaa.org/

