
 انجمن الکلی های گمنام  

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

 (اردبیل ـ  )رشت 4ناحیه  
 ۰9362۷4۰6۱6 : ناحیه ماندگار شماره  

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

گروه امید صبح  ۱

 پاسکیاب 

 شنبه پنج تا شنبه  8:۰۰ – ۷:۰۰
 

 نریمان آقایان

09023200755 

https://maps.app.goo.gl/U9WST رشت ـ یخسازی  ـ بسمت جهاد مسجد صاحب الزمان  ـ پاسکیاب

NSzCF2bAyWC8 

 میالد آقایان شنبه پنج تا شنبه 8:3۰ـ  ۷:3۰ رودباری گروه صبح  2

09374940996 

https://maps.app.goo.gl/7AxfZo الهادی رشت ـ رودباری ـ  مسجد

rNZWTLsphm9 

گروه همبستگی  3

 دانشجو 

 ۱۱:3۰ـ ۱۰:۰۰
 

 ن اشکا آقایان جمعه 

09117193751 

https://maps.app.goo.gl/Xhq9vY پارک دانشجو ـ نمازخانه ـ  رشت

zyPHFWdVJx9 

 سارا بانوان یک هفته در میان یکشنبه ۱3:۰۰ـ  ۱۱:3۰ خزر گروه  بانوان 4

09037281215 

https://maps.app.goo.gl/Hg76U هالل احمر ساختمانـ   گاز میدانـ  غازیانـ  انزلی

HxfuhjehDq17 

  ماندگار خط بانوان چهارشنبه – دوشنبه ۱4:3۰ـ  ۱3:۰۰ بانوان گروه آرامش ۵

09058370760 

https://maps.app.goo.gl/WT1hz پرستار بهزیستی رشت ـ  خیابان

uAHhyou6Czt9 

ه شنب سه -شنبه ـ یکشنبه  ۱۵:3۰ـ  ۱4:۰۰ سفالی گروه ظهر 6
 شنبه پنج

 سامان آقایان

09118354705 

 امام مسجد بعثت ـ  یابانپور ـ خ قلی بندی رشت ـ کمر

 حسین

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

WNUvVz3PBgxr5 

 همه روزه 2۰:3۰ـ ۱9:۰۰ گروه ملت ۷
 

 حسن آقایان

09921350815 

https://maps.app.goo.gl/6vQ1e8 ای شیشه خانه ـ داخل نماز  ملت پارک رشت ـ

8dmS1KMApT6 

 همه روزه 2۰:3۰ـ ۱9:۰۰ گروه دانشجو  8 
 

 علی آقایان

09377476337 

https://maps.app.goo.gl/Xhq9vY یخسازی ـ پارک دانشجو ـ نمازخانه رشت ـ

zyPHFWdVJx9 

 پارک گروه نیایش 9

 شهر

 اشکان آقایان جمعه  ۱۱:3۰ـ  ۱۰:۰۰

09030307031 

https://maps.app.goo.gl/MMBR ای شیشه ـ نمازخانه شهر ـ پارک رشت

qqKxKAqVG6YT8 

 محمدرضا آقایان چهارشنبه -دوشنبه -شنبه 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰ انزلی گروه ایمان ۱۰

09114342207 

https://maps.app.goo.gl/Pnvj811 بادی پارک خانه پاسداران ـ نماز بلوار انزلی ـ 

qNXBFdRWx7 

بانوان  عصر گروه امید ۱۱

 رودباری

 مونا بانوان شنبه سه -یکشنبه  ۱9:3۰ـ  ۱8:۰۰

09939758771 

https://maps.app.goo.gl/7AxfZo رودباری ـ مسجدالهادی راه رشت ـ سه

rNZWTLsphm9 



بهبودی   گروه اتحاد ۱2

 خدمت

  دوشنبه ـ یکشنبه ـ – شنبه 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰
 شنبه ـ  چهار –سه شنبه

 جمعه

 مهرداد آقایان

09019243788 

 جانباز( حسینیه کوچه)سابق آرامش ـ معلولین شهرک رشت ـ

 ابوالفضل

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

4CADbdumSx39 

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  2۰:3۰ـ  ۱8:۰۰ شهر پارک گروه اتحاد ۱4
 جمعه - پنجشنبه

 حمید آقایان

09118351767 

https://maps.app.goo.gl/MMBR ای شیشه ـ نماز خانه  شهر پارک رشت ـ

qqKxKAqVG6YT8 

 همه روزه 2۰:3۰ـ  ۱9:۰۰ مسیر بهبودی گروه ۱۵
 

 سعید آقایان

09380273410 

https://maps.app.goo.gl/Az381u نجفی راه ـ چها شفت

fiMJ6Y2J8z5 

 همه روزه 2۰:۰۰ـ  ۱8:3۰ گروه راه نجات ۱6
 

 حمید آقایان

0911647986 

https://maps.app.goo.gl/yYGcst سنگر -گاراژ رشت عراق پل رشت ـ 

bFtHKeqf6e8 

 کوی گروه همدالن ۱۷

 حسینی

 همه روزه  2۰:۰۰ـ ۱8:3۰
 

 بابک آقایان

09117240774 

https://maps.app.goo.gl/piU2mit  وم ابوالفضل ـ مسجد کوی حسینی پور قلی رشت ـ

5Ja2aTuTX6 

 همه روزه 2۱:۰۰ـ  ۱9:3۰ آسایشگروه  ۱8
 

 مهدی آقایان

09057990451 

متری عبادی ـ نبش کوچه 10ـ  7جیرده ـ آسایش  جاده رشت ـ 

21 

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

yQwAkbkZkgo9 

 کامران آقایان شنبه پنج تا شنبه ۱9:3۰ـ  ۱8:۰۰ شفت گروه وحدت ۱9

09117193704 

https://maps.app.goo.gl/4hFiwS تختی شفت ـ باشگاه

xwwmdCnt3y9 

 همه روزه 22:3۰ـ  2۱:۰۰ مفاخر گروه پارک 2۰
 

 علی آقایان

09112342080 

https://maps.app.goo.gl/UMFan مفاخر پارک خانه ـ داخل نماز  ـ شهریاران رشت

Cs6ioPkqWjL7 

 همه روزه 2۱:۰۰ـ  ۱9:3۰ یافتگان گروه نجات 2۱
 

 رشید آقایان

09919442537 

https://maps.app.goo.gl/7AxfZo مسجد الهادی ـ رودباری  رشت

rNZWTLsphm9 

 یاسین آقایان  شنبه پنج تا شنبه 22:۰۰ـ  2۰:3۰ نوخاله گروه رویش 22

09116040667 

https://maps.app.goo.gl/CUgS8  اکبری روحی ـ  کوچه نوخاله مخابرات ـ مغازه بازار رشت ـ پیر

wMKhJdgQGnu7 

 صبح وحدتگروه  23

 ملت

 فرزاد آقایان جمعه ۱۱:3۰ـ  ۱۰:۰۰

09377893396 

https://maps.app.goo.gl/6vQ1e8 ای شیشه خانه داخل نماز ملت ـ  رشت ـ پارک

8dmS1KMApT6 

 حسین آقایان جمعه ۱۱:۰۰ـ ۱۰:۰۰ کاج صبح گروه 24

09149575482 

 ـ  پارک کاج ـ خیابان شورا  کاج ـ مغان ـ پارک آباد اردبیل ـ پارس

 ی شیشه ا آالچیق

 

 همه روزه 2۱:3۰ـ 2۰:۰۰ امید عصر گروه 2۵
 

 امید آقایان

09195794532 

 ـ  پارک کاج ـ خیابان شورا  کاج ـ مغان ـ پارک آباد اردبیل ـ پارس

 ی شیشه ا آالچیق

 

                                    ۰9۱94۵6۵6۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰2۱۷۷۵۵4663تلفن دفتر مرکزی  :            

 ۰9۰۵۱۵۵2۰۰2:  آنالین کمیته تلفن             ۰9۱94۷۰۰۷۱۱روابط عمومی منطقه ایران)بانوان ( :                    ۰9۱99۱۷9۵۱9روابط عمومی منطقه ایران : 



 

 ۱63884۷۵8۱: 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/

