
 انجمن الکلی های گمنام  

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

 )اصفهان( 2ناحیه  
 ۰9۱35۷55564:  ناحیه ماندگار شماره

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

 ـسه شنبه  ـ  کشنبهی 22:۰۰ـ  2۰:3۰ شهامـت گروه ۱
 جمعه ـچهارشنبه 

مسجد امام حسن  یشاطرگل دیشه  خیابان جنب  ـ یمصل ـاصفهان  09132047350 آقایان

 24)ع( نبش کوچه 

https://nshn.ir/sbZazCVxn1Q2 

 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ آباد فرح امید گروه 2
 چهارشنبهـ دوشنبه ـ شنبه 

                 09137046939 آقایان
 (مسجد حضرت ابوالفضل )ع -فلکه فرح آباد  ـاصفهان 

https://nshn.ir/sbZlwXNxl9qN 

 

 ۱5:3۰ـ  ۱4:۰۰ پیام عشقگروه  3
یکشنبه ـ سه شنبه ـ 

 پنجشنبه

 آقایان
 مسجد اباذر ـاباذر ـ  خیابان فلکه خوراسگان ـ یج ـ  خیاباناصفهان  09136432347

https://maps.app.goo.gl/7QHw

29ojgK5c4f3z9 

 

 ایثارگروه  4
 22:3۰ـ 2۱:۰۰

یکشنبه ـ سه شنبه ـ 
 پنجشنبه

سمت ـ  نیمسجد ام البنـ محله شمس آباد  ـرباط  خیابان  ـاصفهان  09199585838 آقایان

  وضو خانه

https://nshn.ir/sbZtrdpxaIgi 

 

 امید و عشق گروه 5

 شهر ملک

 https://nshn.ir/sboc2hyxaBon لک شهر ـ میدان نگین ـ مسجد انسیه هورام 09134610361 آقایان پنجشنبه ـ  کشنبهی 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

 

 گلزار هینیحس ـگلزار شهدا  ـسودرجان  09027533800 آقایان پنج شنبه ـ کشنبهی 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه گلزار 6
 

 هیفاطمـ  بعد از مسجد ـ 85 یفرع ـریکب ریام خیابان  ـشهر ینیخم                  0913 365 6548 آقایان یکشنبه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ پایدارگروه  ۷

 میقد مانیمدرسه ا ـجنب حمام توتستان 

https://nshn.ir/sbZ3eq2xz2WO 

 

 پل صبح حرکت گروه ۸

 فلزی
 ۱۱:3۰ـ۱۰:۰۰

آذرـ روبروی آتش نشانی و مسجد حدفاصل پل فلزی و پل اصفهان  09139130020 آقایان جمعه

 مطهری(داخل پارک انقالب ) خیابان

Af-https://nshn.ir/sbZwYhGxa 

نبش امالک  50کوچه  ـ یمولو ـ  خیاباناتوبان چمران  ـاصفهان  09131150334 آقایان پنجشنبه   2۱:۰۰ـ  ۱9:3۰ گروه راه نجات 9

 بیاد

 

 جمعه ۱۱:۰۰ـ 9:3۰

۱۰ 
حرکت اتحاد گروه 

 ظهر
 ۱5:3۰ـ۱4:۰۰

سمت راست  ـبه سمت الله ـ اتوبان چمران، یابتدا ـاصفهان  09396176383 آقایان دوشنبه  ـ جمعه

 یسالن قهوه فروش پارکینگ

 

https://nshn.ir/sbZlwXNxl9qN
https://maps.app.goo.gl/7QHw29ojgK5c4f3z9
https://maps.app.goo.gl/7QHw29ojgK5c4f3z9
https://nshn.ir/sbZtrdpxaIgi
https://nshn.ir/sboc2hyxaBon
https://nshn.ir/sbZ3eq2xz2WO
https://nshn.ir/sbZ3eq2xz2WO


۱۱ 
گروه عصر هوشیاران 

 زورخانه
2۰:۰۰ 2۱:3۰ 

 093666755289 آقایان دوشنبهـ  شنبه 
 مسجد لسان االرضـ گلزار شهدا ـ اصفهان 

https://nshn.ir/sbZaVMOxnwq

x 

۱2 
گروه آرامش ملک 

 شهر

 ـ شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰
 جمعه

 یکو ـ  روزهیفلکه فـ  نیفلکه نگ ـرباط سوم ـ  ملک شهر  ـاصفهان  09132129444 آقایان

 هورا هیمسجد انس  ی ـجنب آتش نشان

https://nshn.ir/sboc2hyxaBon 

ـ  120کوچه  یانتها ( چهی)وازـمنش  ینبو ابانیخ ـآتشگاه  خیابان 09338034509 آقایان شنبه  22:3۰ـ  2۱:۰۰ رهاییگروه  ۱3

 ابن مظاهر بیگلزار حب

https://nshn.ir/sbZNu5Ix96iP 

 09132105047 آقایان پنجشنبه ـسه شنبه    22:۰۰ ـ 2۰:3۰ گروه بیداران ۱4
 2طبقه ـ ها یزدیمسجد  ـ هفتم ابانیخ ـ هیریام خیابان ـاصفهان 

 

  جمعه  –یکشنبه   2۰:۰۰ـ ۱۸:3۰ 

۱5 
گروه پرواز حرکت 

 صبح
 ۸:۱5ـ ۷:۰۰

 آقایان تا پنجشنبهشنبه 
09139153010 

ـ قهوه نبش  50کوچه  _ یمولو خیابان  ـاتوبان چمران  ـاصفهان 

 نیرزمیداخل زـ  سبیل

https://nshn.ir/sbZIAjpxnuPJ 

 ۸:۱5ـ ۷:۰۰ صبح امیدگروه  ۱6
یکشنبه ـ سه شنبه ـ 

 پنجشنبه

 خلیفه سلطانی ـ میدان نگهبان  امام ـ  خیابان خیابان 09139820013 آقایان

 خانه اصفهان ـ خیابان کاج ـ پارک نوش

 

 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه همدالن ۱۷
کوچه _ هاشم یکتاب فروش یروبروـ عصر   یول خیابان  ـشهر  نیزر 09904166213 آقایان شنبه دو

 عتیحاج آقا شر هینیحس ـ یهاشم دیشه

https://nshn.ir/sbZZ0EPxO_9

K 

 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه عشق و امید ۱۸
 یگلزار شهدا ی ـطالقان ابانیخ یانتها ـ یشهردار دانیمـ مبارکه  09139895748 آقایان یکشنبه ـ سه شنبه

 آباد خیش

https://nshn.ir/sbZPtiIxpI_7 

 عشقگروه  ۱9
حمام  ـجنب شعبه نفت  _  یبهشت دیشه خیابان  ـ نادشتیم   09136731825 آقایان شنبه  چهار 22:3۰ـ  2۱:۰۰

 نادشتیم یمیقد

https://nshn.ir/sbZxbyGxuLs

W 

 https://nshn.ir/sbZ40uQxppm2 شهدا سالن گلزارـ معلم  دانیمـ فالورجان  09134033203 آقایان چهارشنبه ـ جمعه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه آوای امید 2۰

 https://nshn.ir/sbZdEq_xRP_p پارکجنب ـ  ریقلعه ام یروستاـ فالورجان  09131377029 آقایان شنبه  2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه اشراق  2۱

 گروه آرامش  22
 09397514386 آقایان سه شنبه ـ کشنبهی 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

 مقابل ورزشگاه ـسالن گلزار شهدا  ـ جانیقهدر  
https://nshn.ir/sbZRbOpxu7G

V 

 گروه بیداری  23
یکشنبه ـ سه شنبه ـ  2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

  ـ جمعه  پنجشنبه

اصفهان ـ اتوبان فرودگاه  ـ حصه جنوبی ـ زیرگذر دوم ـ خیابان  09133138076 آقایان

 مدرس ـ حسینیه تیلوریها

 

24 
 گروه بیداری 

 شهرضا
 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰

 09139217691 آقایان دو شنبه شنبه ـ
 یسالن غسالخانه مصل ـوصال  خیابان  ـشهرضا 

https://nshn.ir/sb_svMYx6d_

M 

 22:3۰ـ  2۰:۰۰ امیدگروه  25
 و تره بار وهیم دانیمسجد م ـدرچه  09131671132 آقایان جمعه ـ چهارشنبه ـ دوشنبه 

https://nshn.ir/sbZ0AO2xz3N

S 

 https://nshn.ir/sboQO7Yxzffz شاهین شهر ـ محله پردیس ـ مسجد الهدی پردیس 09105844813 آقایان جمعه  دوشنبه ـ 22:۰۰ـ  2۰:3۰ گروه طلوع 26

 22:45ـ  2۱:۱5 گروه آزادی 2۷
یکشنبه ـ سه شنبه ـ 

 پنجشنبه

 آقایان
09139326366 

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

 مسجد صاحب الزمان 

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

wbcc7Gsa6AVA 



 

2۸ 
گروه راه نجات 

 بهارستان
 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

یکشنبه ـ سه شنبه ـ 
 ـ جمعه   پنجشنبه

جنب _ تونیز خیابان  ـشورا  دانیم ـبلوار بهشت  ـ بهارستان   09305307340 آقایان

 تیالو یکوهنورد ئتیه کانکسی ـ شهردار یخدمات شهر

https://nshn.ir/sbZAD1yxq6AI 

 گروه پویش 29
 09138389380 آقایان شنبه 22:3۰ـ  2۱:۰۰

 میمحل پست قد ـابوذر  ـ  خیابانبلوار امام  ـکوشک 
https://nshn.ir/sbZ0Xd2xpu9D 

3۰ 
 

 گروه همدلی
)ع(  عصریحضرت ولی ـ کانون فرهنگ ـمحله شرکت گاز ـ زازران  09133765521 آقایان دوشنبه ـ پنجشنبه  2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

 10ی ـ نبش کوچه جنب باشگاه بدنساز

https://nshn.ir/sbZp87Pxp_iS 

 2۱:۰۰ـ  ۱9:3۰ گروه مهر 3۱
 09139353234 آقایان یکشنبه ـ پنجشنبه

 نبیمسجد حضرت زـ  ای   3محله  ـفوالد شهر 
 

 گروه نجات یافتگان 32
 آقایان شنبه شنبه ـ دو 22:45ـ  2۱:۱5

 3ب  2 هینیحسـ  3ب   2فوالدشهر محله  09133011361
https://nshn.ir/sbZ5E80xO4dJ 

 جمعه 22:۱5ـ  2۰:45

 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه وحدت 33
 ـ شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه

 جمعه

 آقایان
09917527682 

اصفهان ـ اتوبان فرودگاه ـ هسته جنوبی ـ زیرگذر دوم ـ خیابان 

 مدرس ـ حسینیه تیلوریها 

 

 گروه توفیق  34
 09133220107 آقایان  هجمعـ پنج شنبه  ه ـکشنبی 2۱:3۰ـ  ۱9:۰۰

 عیسالن قبرستان بقـ مبارکه  یکمربند ـدهاقان     
https://nshn.ir/sb_kilpxaZOm 

 ۱5:3۰ـ  ۱4:۰۰ بانوان ییروشنا گروه 35
یکشنبه ـ سه شنبه ـ 

 پنجشنبه

 ـسمت راست  _ به سمت الله ـاتوبان چمران  یابتدا ـاصفهان  09021398930 بانوان

 یسالن قهوه فروشپارکینگ 

 

 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه فیروزه 36
 آقایان شنبه

 م رضابلوار ظفر مسجد اما ـآباد  روزیف ـنجف آباد  09130844822
 

 گروه راه نجات  3۷
 09139282549 آقایان سه شنبه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

  گلزار شهداـ  پانزدهم ـ  خیابان عصریول ابانیخـ  زسنگیکهر
https://nshn.ir/sbZa35exR6MZ 

 گروه ستایش  3۸
 آقایان جمعه  ـشنبه دو 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

  رمزا داخل_  کمربندی گذرریبعداز زـ  معلم خیابان یانتها ـگلدشت  09139319632
https://nshn.ir/sbZqWjQxuLp0 

 گروه نسیم بهبودی  39
 آقایان سه شنبه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

 طبقه دوم ـ یاریده یاصل خیابان  ـ هیکارو 09133023018
https://nshn.ir/sbZKPZPx0T0u 

 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰ گروه امید  4۰
 آقایان شنبه ه ـ سه شنب

  (اهینجف آباد)ثامن االئمه  هینیبلوار آزادگان حس یانتها ـ شهر الیو 09364939559
 

 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰  گروه مهدیه 4۱
 آقایان یکشنبه ـ چهارشنبه

09139301046 
 یانتشار نیپمپ بنز یروبروی ـ زدیاله ا تیبلوار آ هیمهد ـنجف آباد 

 هیکوچه مهد ـ

https://nshn.ir/sbZncYNxOTw

f 

42 
 

 ۱5:3۰ـ  ۱4:۰۰ گروه رهایی بانوان 
 بانوان شنبه چهار

09397566602 
 یانتشار نیپمپ بنز یروبروی ـ زدیاله ا تیبلوار آ هیمهدـ نجف آباد 

 هیکوچه مهد ـ

https://nshn.ir/sbZncYNxOTw

f 

43 
 

 هوشیاران  گروه 
 09921419920 آقایان شنبه ـ چهارشنبه  22:3۰ـ  2۰:۰۰

  کاظم )ع( یمسجد امام موس امالصدر خیابان  ـشهر  نیزر
https://nshn.ir/sbZSgP5x46Y

W ۱۸:۰۰  جمعه  ۱9:3۰ـ 



 

    اصفهان ـ وران جنوبی ـ روستای ازیران ـ رختکن ورزشگاه  09136429298 آقایان شنبه  2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰ گروه آرامش ازیران 44

 گروه امید 45
 آقایان چهارشنبهـ  دوشنبه  2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

 گلزار شهدا ـشاپور آباد  09140122885
https://nshn.ir/sbo7KAGxwDb

B 

 9:۰۰ـ  ۸:۰۰ گروه حرکت صبح 46
 مسجد حضرت معصومه ـبلوار خرمشهر ـ الشهریفلکه و 09132316538 آقایان جمعه

https://nshn.ir/sbZn1LOxO7p

R 

 گروه یزدان  4۷
یکشنبه ـ سه شنبه ـ  2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰

 پنجشنبه

 09132890024 آقایان
 ها یگرج هینیحسـ  هشتم  خیابان  ـشهر  زدانی

https://nshn.ir/sbZp87Pxp_iS 

 گروه مسیر سبز  4۸
 09133315940 آقایان جمعه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

  یمسجد النب یغفار ابانیخ ـمسکن  ادیبن ـآباد  ریام
https://nshn.ir/sbZjFBVx4i9S 

 ۱6:3۰ـ  ۱5:۰۰ فوالدشهر گروه بانوان  49
   ابن مظاهر بیحب  هینیحس ـ  3 ب  2محله ب  ـفوالدشهر  09135588207 بانوان چهار شنبه

https://nshn.ir/sbZ5knYxOO1

A 

5۰ 
 

 گروه پرواز 

 آقایان دوشنبه ها ـ جمعه  2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

09135253549 

منتظر  خیابان  یچهارراه بازار ابتدا ـ یعتیشر خیابان  ـنجف آباد 

 تیآ یمجموعه پژوهشـ بن بست شکوفه ـ  انایفیکوچه شرـ  یشمال

 یکتابخانه حجج ـطبقه همکف  ـ یاله حجج

https://nshn.ir/sbZKPZPx0T0u 

5۱ 
ان هوشیار گروه 

 بروجرد 

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

 آقایان
09010955588 

مسجد جعفری ـ سر پل لف آور ـ کوچه بقایی ـ  بروجرد ـ  خیابان

 آیت ا... بروجردی

 

 گروه عشق مجلسی 52
شهر مجلسی ـ میدان عمران ـ بلوار میر میران ـ  مسجد امام حسن  09136039613 آقایان چهارشنبه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

 مجتبی

https://nshn.ir/sb_9arVxp5VS 

 ۱2:۰۰ـ ۱۰:3۰ گروه پرواز  53
               09134733115  آقایان جمعه

 حکیم سنایی ـ مسجد اراکیها ـ جاده گاز ـ خیابانشاهین شهر 
 

 2۱:۰۰ـ  ۱9:3۰ گروه بهشت کویر  54
 آقایان سه شنبه

09133168605 
جاده اصفهان نائین ـ سجزی ـ مزرعه شور ـ درب خانه باالیی ـ خانه 

 آفتاب

 

 گروه شادی 55
 ورنامخواست ـ گلزار شهدا 09131365623 آقایان پنجشنبه 2۱:3۰ـ  2۰:۰۰

 

  گلپایگان ـ ورزشگاه سعید آباد 09186588050 آقایان شنبه 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰ گروه آزادی  56

                                    ۰9۱945656۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰2۱۷۷554663تلفن دفتر مرکزی  :            

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

 ۱63۸۸4۷5۸۱: 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/

