
 انجمن الکلی های گمنام  

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

 ) تهران ( 3ناحیه 
 ۰935۰۷83646:  ناحیه ماندگار شماره  

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

 ۱5:3۰ ـ ۱4:۰۰ سرچشمهگروه  ۱
غیر از پنجشنبه ها به 

 تعطیالت رسمی

 علی آقایان

09129365125   
 سرای محله امام زاده یحییـ  کوچه آبشار غربیـ  ری خیابان

 

 ۱5:3۰ ـ ۱4:۰۰ سعدیگروه  ۲
دوشنبه ها به غیر از 

 تعطیالت رسمی

 رضا آقایان

0913593715  
 سرای محله امام زاده یحییـ  کوچه آبشار غربیـ  ری خیابان

 

 ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ بنفشهگروه  3
تمام روزهای هفته به غیر از 

 تعطیالت رسمی

 ولی آقایان

09199658173   

سرای محله ـ  پارک بنفشهـ  سازمان آب ه ـ  خیابانشهرک مشیری

 سالن آمفی تئاترـ  طبقه اولـ  مشریه

 

4 
گروه امید و اتحاد 

 گلدسته
 ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰

یکشنبه ـ سه شنبه ـ 
 پنجشنبه

 جعفر آقایان

09121240932   

 مزار شهداـ  به سمت گلشهرـ  شهرک گلدستهـ  جاده ساوه شاه تره

 داخل اتاقکـ 

 

 سه شنبه ـ پنجشنبه ۲۲:۰۰ ـ ۲۰:3۰ عشقپیام گروه  5
 مصطفی آقایان

09336743515   

 رشیدی جهان ـ  خیابان قلعه مرغی ـ   خیابان قزوین خیابان

 حسینیه قمربنی هاشم

 

 

6 
 شنبه ـ دوشنبه ـ پنجشنبه ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ پاکدشتگروه 

 سعید آقایان

09123969939   
 ورزشگاه شهید پازوکیـ  بلوار دانش آموزـ  میدان جهادـ   پاکدشت

 

 ۱4:۰۰ ـ ۱۲:3۰ قاسمیاستخر گروه  ۷
ه و تمام تعطیالت جمع

 تقویم رسمی

 فرشید آقایان

09361513322   

ـ  شهید عرب ـ  خیابان سر پل امامزاده معصومـ  قزوین خیابان

 آمفی تئاتر عرب

 

8 
  دشتقیام گروه 

 )عصر(
 ۱9:3۰ ـ ۱8:۰۰

یکشنبه ـ پنجشنبه ـ 
 جمعه

 اکبر آقایان

09124769523   

 –بلوار حضرت قائم  –خیابان خبرنگار - آزادیبلوار ـ   قیام دشت

 مرکز فرهنگی امید

 

 

9 

  شهرباقر گروه 

 (ظهر)
 ۱4:3۰ ـ ۱3:3۰

دوشنبه ـ چهارشنبه شنبه ـ 
 ـ جمعه

 سعید آقایان

09121074731   

 خانهـ  جنب گلـ  نواب صفوی خیابان انتهای ـ باقر شهرـ   شهرری

 شهرداری

 

۱۰ 

 

 

 دوشنبه ـ چهارشنبه ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ پیشوا آدینهگروه 

 آقایان
 پرویز

09125441874   
 براکحسینیه حضرت علی ـ  طالقانی ـ  خیابان قلعه کردـ  پیشوا

 



۱۱ 

 

 

 ۲۱:۰۰ ـ ۱9:3۰ گروه طبرسی
به غیر از تعطیالت   شنبه

 رسمی

 آقایان
 مجتبی

09133934211   

روبرو ورزشگاه عباس  ـ بعد از اتوبان امام علی  ـ خیابان پیروزی 

طبقه ـ  سرای محله شهید موسویـ  طبرسی خیابان  ـ جدیدی 

 403اتاق ـ  چهارم

 

۱۲ 
آباد شهرک عباس گروه 

 صنعتی
 یکشنبه ـ چهارشنبه ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰

 محسن آقایان

09198039961   

شهرک صنعتی عباس ـ  بعد از پلیس راه شریف آبادـ  جاده خاوران

 مسجد داخل شهرکـ  آباد

 

 

۱3 
 ولفجرگروه 

 مهدی آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه ۲۲:3۰ ـ ۲۱:۰۰

09196284047   

 ـ پایین تر از پناهگاهـ  ضلع جنوبی پارک ولفجرـ ولفجر خیابان

 سالن همایشـ  جنب دکل ایرانسل

 

 جمعه ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰

 ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ پیشوا  آبادجلیل گروه  ۱4
یکشنبه ـ سه شنبه ـ 

 پنجشنبه

 اکبر آقایان

09365149735   

ـ  کوچه شهید ساکیـ  زارعی ـ  خیابان جلیل آبادـ  شریف آباد

 حسینیه حضرت ابوالفضل

 

 

۱5 
 ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ قدسامید گروه 

به غیر از   شنبه ـ سه شنبه
 تعطیالت رسمی

 آقایان ـ بانوان
 صادق

09391527962   

 طبقه اولـ  ساختمان دادگستری قدیمـ  میدان قدسـ  شهر قدس

 1اتاق ـ 

 

 ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ راگاگروه  ۱۷
به غیر از  چهارشنبه شنبه ـ 

 تعطیالت رسمی

 رضا آقایان

09125436854   

ـ  بلوار امام حسینـ  شهرک نظامیـ  ابتدای جاده ورامینـ  شهر ری

 سالن اجتماعاتـ  طبقه سومـ  سرای محله نظامیـ  ابتدای بلوار

 

 دوشنبه ـ چهارشنبه ۲۰:3۰ ـ ۱9:3۰ قمصرگروه  ۱6
 محسن آقایان

09124284695   
 قمصراتاق داخل زمین چمن ـ  ورزش ـ  خیابان قمصر )کهریزک(

 

 ـ چهارشنبه دوشنبه ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ هرندی آرامش گروه ۱8
 رضا آقایان

09921768620   

طبقه ـ  سرای محله هرندیادیب انوری ـ  میدان شوش ـ خیابان

  اول

https://goo.gl/maps/k7szXcWV

D98ndCch9 

۱9 

 
 ۱3:۰۰ ـ ۱۱:3۰ نیلوفرگروه 

تعطیالت  و روزهای   جمعه
 رسمی

 شاهد آقایان

09105381248   

شهید نباتی ـ جنب  خاوران ـ جنب پمپ بنزین ـ  خیابان خیابان

 ورزشگاه شهید نباتی ـ داخل اتاقِ بین ورزشگاه و حسینیه

https://goo.gl/maps/R5UMKgE

LunbSrZcp9 

 جمعهشنبه ـ دوشنبه ـ  ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ پیشواگلها گروه  ۲۰
 جواد آقایان

09399553027   

 حسینهـ  گلها شهرکـ  جهان نقش تاالرـ   دانشگاه میدانـ  پیشوا

 مجتبی حسن امام

 

۲۱ 
باب گروه آرامش 

 همایون
 یکشنبه ـ سه شنبه  ۱9:3۰ ـ ۱8:۰۰

 هادی آقایان

09124044982   

ـ  روح اله امام زادهـ   همایون خیابان بابـ  میدان امام خمینی

  امام زاده اجتماعات سالن

 

 شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه ۱9:3۰ ـ ۱8:۰۰ ورشوگروه  ۲۲
 ابوالفضل آقایان

09215956497   

داخل  ـ پارک ورشو  ـ الهی )ویال(  نجات خیابانـ  طالقانی خیابان

 آالچیق

 

 شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه ۲۱:3۰ ـ ۲۰:۰۰ توحیدگروه  ۲3
 پوریا آقایان

03951783686   

 نبش ـ شهید دالکی  خیابان  ـ توحید دهکدهـ  اتوبان بهشت زهرا

 زیرزمین مسجد ولی عصر ـ مسجد ولی عصر 

 

 آقایان شنبه ـ دوشنبه  ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ آبادشریف گروه  ۲4
 محسن

09355493787   
 اتاقک داخلـ ضلع شمالی پارک ـ پارک خانواده ـ  شریف آباد

 شهری خدمات

 



 

 ۱9:3۰ ـ ۱8:۰۰ مریم گروه  ۲5
یکشنبه ـ سه شنبه ـ 

 پنجشنبه
 آقایان ـ بانوان

 رضا

0933571666   
 داخلـ پارک مریم ـ قبل از پل کریمخان ـ  میدان ولی عصر

 آالچیق

 

   09194925139 آقایان  جمعهسه شنبه ـ  ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ نور پاکدشت پیام گروه  
سالن ـ به سمت شهرک دانشگاه ـ  میدان معلم  ـ پاکدشت 

 تبلیغات اسالمی سازمان ـ اجتماعات 

 

۲6 

 
 آقایان  سه شنبه  شنبه ـ  ۲۰:3۰ ـ ۱9:۰۰ گرمسار نجاتراه  گروه

 رضا

09058905748   
 مسجد امام جعفر صادق  ـ  روستای منگر  ـ گرمسار 

 

                                    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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