
 

 انجمن الکلی های گمنام  

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

 ) مازندران( ۱۶ناحیه 
 ۰93852۰899۰ : ناحیه ماندگار شماره

 لوکیشن  آدرس نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

  2۱:3۰ –2۰:۰۰ گروه بهبودی ساری  ۱
 

 حمید آقایان ـ بانوان  شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه 

09111554897 

https://maps.app.goo.gl/Aq ساری ـ ترکی محله مسجد حضرت ابوالفضل )ع(

Kta7m9qkJzAmGAA 

 

  2۰:3۰ –۱9:۰۰ گروه بهار آمل 2
 

 حمیدرضا آقایان ـ بانوان  همه روزه 

09117482858 

https://maps.app.goo.gl/kY 75پالک ـ پاببن ـ طبقه  قائمـ مجتمع تجاری  میدان قائمآمل ـ 

GAPamhS6cgJmwX6 

  8:3۰ – ۷:3۰ گروه رنگین کمان آمل 3
 

یک شنبه ـ سه شنبه ـ 
  پنجشنبه

 فرزاد آقایان

09909368898 

https://maps.app.goo.gl/kY آمل ـ خیابان مصطفی خمینی ـ مصلی آمل ـ طبقه باال 

GAPamhS6cgJmwX6 

 

یکشنبه ـ سه شنبه ـ    2۰:۰۰ –۱8:3۰ گروه معجزه قرن آمل 4
 پنجشنبه

 جواد آقایان 

09122659556 

ـ  2آمل ـ روستای کته پشت ـ پاسکی محله ـ ولیعصر جنوبی ـ نیلوفر 

 سالن ورزشی 

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

uJC9miUGCTLdY99 

 

 فرزاد آقایان ـ بانوان  سه شنبه یکشنبه ـ   22:3۰ –2۱:۰۰ گروه طلوع آگاهی بابل 5

09138871902 

https://nshn.ir/e07bfgl9_F ـ قهوه اندی12ـ نرسیده به ارشاد  بابل ـ موزیرج 

WirC 
 جمعه   2۱:3۰ –2۰:۰۰

یکشنبه ـ سه شنبه ـ   ۱9:3۰ –۱8:۰۰ گروه )تنکابن( شهسوار  ۶
 پنجشنبه

 علی آقایان ـ بانوان 

09129452494 

تنکابن )شهسوار(ـ  روبروی دادگستری ـ پارک مادر ـ روبروی شورای 

 شهر ـ داخل نمازخانه 

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

WDTyoXMFMo2RYw7 

 

راه نجات قائم  گروه ۷

 شهر

یکشنبه ـ سه شنبه ـ   2۱:3۰ –2۰:۰۰
 پنجشنبه

 احمد آقایان ـ بانوان 

09033196449 

https://nshn.ir/sb1txK5FGs سالن شطرنج تختی ـ ـ باشگاه تهران ـ خیابان قائمشهر

1R 

گروه فانوس راه بانوان  8

 قائم شهر

 مژگان بانوان یکشنبه   ۱9:3۰ –۱8:۰۰

09362601403 

https://nshn.ir/sb1txK5FGs سالن شطرنج تختی ـ ـ باشگاه تهران ـ خیابان قائمشهر

1R 

 گروه طلوع رهایی  9

 چالوس 

۱8:۰۰– ۱9:3۰  
 

 یکشنبه 
 

 مهدی آقایان 

09365941960 

https://nshn.ir/rbfLyR_xiIq اجتماعات ـ سالن   رضایوسف چالوس ـ آرامستان

s 

 داریوش آقایان  یکشنبه ـ سه شنبه   22:۰۰ –2۰:3۰ گروه وحدت ساری ۱۰

09113564182 

 کوچه ابتدیـ  سنگریزه جاده اول ـ  دخانیات خیابان انتهایـ  ساری

 پرش آکادمی ـ  میخک

https://nshn.ir/sbfhjfPF4ui

P 
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                                    ۰9۱945۶5۶۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰2۱۷۷554۶۶3            تلفن 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 

 

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

