
 انجمن الکلی های گمنام  

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

 ) یزد( ۱۷ناحیه 
 ۰993649۱55۰:  ناحیه ماندگار شماره

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

 فرهنگی مجموعه میدان ـ پارکینگ سوم ـ دور آزادشهر ـ فلکه  آقایان همه روزه ۷:3۰ـ  6:3۰ ( صبح) یزد امید گروه ۱

 آزادشهر هیأت کوچک ـ دفتر جعفر ـ درب ابن مسجدموسی

 

 جمعه 8:3۰ـ  ۷:3۰

 فرهنگی مجموعه میدان ـ پارکینگ سوم ـ دور آزادشهر ـ فلکه  آقایان همه روزه ـ نیم سال اول ۱۷:3۰ـ  ۱6:۰۰ (ظهر) یزد امید گروه ۲

 آزادشهر هیأت کوچک ـ دفتر جعفر ـ درب ابن مسجدموسی

 

 همه روزه  ـ نیم سال دوم ۱6:3۰ـ  ۱5:۰۰

 فرهنگی مجموعه میدان ـ پارکینگ سوم ـ دور آزادشهر ـ فلکه  آقایان همه روزه  ـ نیم سال اول ۲۲:۰۰ـ  ۲۰:3۰ ()شب یزد امید گروه 3

 آزادشهر هیأت دفترکوچک ـ  جعفر ـ درب ابن مسجدموسی

 

 همه روزه  ـ نیم سال دوم ۲۱:۰۰ـ ۱9:3۰

  اعتیاد ترک مرکز مدرسه آباد ـ اسالم رستاق ـ ورودی  آقایان دوشنبه نیم سال اول ۲۱:۰۰ـ ۲۰:۰۰ ق رستا آرامش گروه 4

 دوشنبه نیم سال دوم ۲۰:۰۰ـ  ۱9:۰۰

  پاکوه چپ ـ مسجد تفت ـ دهنو ـ سمت  آقایان نیم سال اولهمه روزه  ـ  ۲۱:3۰ـ ۲۰:۰۰ تفت امید گروه 5

 همه روزه  ـ نیم سال دوم ۲۰:3۰ـ۱9:۰۰

  الشهدا سید برق ـ مسجد اداره مبید ـ روبروی اصلی مبید ـ بلوار  آقایان فرد نیم سال اول  روزهای ۲۲:۰۰ـ  ۲۰:3۰ مبید عشاق گروه 6

 فرد نیم سال دوم  روزهای ۲۱:۰۰ـ۱9:3۰

 چهلم ـ مسجد صدوقی ـ کوچه شهید زارچ ـ بلوار چشمه سر  آقایان همه روزه  ـ نیم سال اول ۲3:۰۰ـ  ۲۱:3۰ خدا نور گروه ۷

 ابوالفتاح

 

 همه روزه  ـ نیم سال دوم ۲۲:۰۰ـ  ۲۰:3۰

  هادی ال صدوقی ـ مسجد شهید زارچ ـ بلوار  آقایان همه روزه  ـ نیم سال اول ۲۲:3۰ـ۲۱:۰۰ زارچ نجات راه گروه 8

 همه روزه  ـ نیم سال دوم ۲۱:3۰ـ ۲۰:۰۰

  جعفر ابن موسی پنجم ـ مسجد مطهری ـ کوچه طبس ـ بلوار  آقایان زوج نیم سال اول  روزهای ۲۲:۰۰ـ  ۲۰:45 طبس نشاط گروه 9

 زوج نیم سال دوم  روزهای ۲۱:۰۰ـ ۱9:45

  کوثر ولیعصر ـ مسجد پارک شهدا ـ پشت هرات ـ خیابان  آقایان همه روزه  ـ نیم سال اول ۲۱:3۰ـ ۲۰:۰۰ خاتم کوثر گروه ۱۰

 همه روزه  ـ نیم سال دوم ۲۰:3۰ـ۱9:۰۰

 ارپاسد کوچهـ  شیرغالمی کوچهـ  شهید صدوقی شمالی بلوارـ  یزد  آقایان سه شنبه ۲۱:3۰ـ ۲۰:۰۰ مسیربهبودی گروه ۱۱

 مسجد امیرالمومنین ـ کوچه پنجم  ـ

 



 

  صبح امید حرکت گروه ۱۲

 تفت

  آقایان جمعه 8:3۰ـ  ۷:3۰ 

 

  مسجد و پاکوه  ـ سه راه سمت چپـ  خیابان ده نوـ  تفتـ  یزد

                                    ۰9۱945656۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰۲۱۷۷554663تلفن دفتر مرکزی  :            

 ۰9۰5۱55۲۰۰۲:  آنالین کمیته تلفن             ۰9۱94۷۰۰۷۱۱روابط عمومی منطقه ایران)بانوان ( :                    ۰9۱99۱۷95۱9روابط عمومی منطقه ایران : 

 ۱63884۷58۱: 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 
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