
 انجمن الکلی های گمنام  

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

  ) کرمان ـ سیستان بلوچستان ـ هرمزگان ( 5ناحیه  
 ۰9۱3938۰۰۷3:  ناحیه ماندگار شماره

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

کرمان ـ بلوار جمهوری ـ چهارراه امیر کبیر ـ داخل فنی حرفه ای ـ   آقایان شنبه  پنج تا  شنبه ۷:۰۰ـ  6:۰۰ نشاطگروه صبح  ۱

 رستوران ماندگار 
 

 جمعه 8:45ـ  ۷:3۰

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  ۷:3۰ـ  6:3۰ گروه طلوع صبح ۲
 پنجشنبه

  ـ داخل مهدیه  ۱۴کرمان ـ بلوار جمهوری ـ کوچه   آقایان

 جمعه ۱۱:۰۰ـ ۱۰:۰۰

یک شنبه ـ سه شنبه ـ   8:۰۰ـ۷:۰۰ گروه جلسه بازار 3
 پنجشنبه 

  ـ مسجد قطب اولیاء ۹کرمان ـ شریعتی ـ نبش کوچه   آقایان

ـ خیریه بابک  ۴دانش ـ دانش  شهرک مطهری ـ  خیابان کرمان ـ  آقایان همه روزه نیم سال اول    ۱9:۱5ـ  ۱8:۰۰ گروه عصر مشتاق 4

 زمین 
 

 همه روزه نیم سال دوم   ۱8:۱5ـ۱۷:۰۰

ـ خیریه بابک  ۴دانش ـ دانش  کرمان ـ شهرک مطهری ـ  خیابان  آقایان جمعه ۱۲:۰۰ـ  ۱۱:۰۰ گروه ظهر آدینه 5

 زمین 
 

ـ مسجد امام  ۱۴و  ۱۲طالقانی ـ بین کوچه  اختیار آباد ـ  خیابان  آقایان چهارشنبهشنبه ـ دوشنبه ـ  ۲۱:۰۰ـ  ۲۰:۰۰ گروه اختیار آباد 6

 علی 
 

 جمعه ۱۰:۰۰ـ 9:۰۰

  زرند ـ میدان امام سجاد ـ سالن اجتماعات سجادیه   آقایان شنبه تا سه شنبه  ۱9:۱5ـ  ۱8:۰۰ گروه اتحاد ۷
 چهارشنبه تا جمعه ۱9:3۰ـ  ۱8:۰۰

  امام ـ طبقه باالی دکتر فردوس شهر بابک ـ  خیابان  آقایان شنبه  پنج تا  شنبه ۷:۰۰ـ  6:۰۰ طلوع صبحگروه  8

برادران شهید یوسف زاده ـ ملحه خالو ها ـ  شهر بابک ـ  خیابان  آقایان شنبه  پنج تا  شنبه ۲۱:۰۰ـ  ۲۰:۰۰ گروه طراوت 9

 مسجد مهدیه 
 

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  ۱9:۰۰ـ  ۱8:۰۰ گروه باران بانوان ۱۰
 پنجشنبه 

برادران شهید یوسف زاده ـ ملحه خالو ها ـ  شهر بابک ـ  خیابان  بانوان

 مسجد مهدیه 
 

  راین ـ میدان شیر خدا ـ زیر زمین بانک مسکن   آقایان همه روزه  ۲۱:۱5ـ ۲۰:۰۰ گروه همدالن ۱۱



  امام ـ مسجد بازار  بردسیر ـ  خیابان  آقایان شنبه  پنج تا  شنبه ۷:3۰ـ  6:3۰ گروه اتحاد ۱۲
 جمعه 9:۰۰ـ  8:۰۰

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  ۱8:۱5ـ  ۱۷:۰۰ گروه امید بانوان ۱3
 چهارشنبه 

شهید خسروی ـ جنب شهرداری ـ حسینه قمر  بردسیر ـ  خیابان  بانوان

 بنی هاشم 
 

بهشت زهرا ـ حسینیه امام حسن ـ جنب بوستان  بردسیر ـ  خیابان  آقایان همه روزه نیم سال اول  ۲۱:۱5ـ  ۲۰:۰۰ گروه ندای آرامش  ۱4

 قنات بهجرد 
 

 همه روزه نیم سال دوم  ۲۰:۱5ـ  ۱9:۰۰

  بردسیر ـ چهارراه فرهنگیان ـ مسجد المهدی   آقایان همه روزه نیم سال اول  ۲۱:۱5ـ  ۲۰:۰۰ گروه نشاط  ۱5

 همه روزه نیم سال دوم  ۲۰:۱5ـ  ۱9:۰۰

شهید خسروی ـ جنب شهرداری ـ حسینه قمر  بردسیر ـ  خیابان  آقایان همه روزه نیم سال اول  ۲۱:۱5ـ  ۲۰:۰۰ گروه رهایی ۱6

 بنی هاشم
 

 همه روزه نیم سال دوم  ۲۰:۱5ـ  ۱9:۰۰

  کرمان ـ بلوار فردوسی ـ سالن اجتماعات تکیه عباسعلی   آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه  ۲۰:45ـ  ۱9:3۰ گروه اندیشه ۱۷

  ـ تاالر بوتیا ۹شهدا ـ کوچه   کرمان ـ  خیابان  آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه  ۷:3۰ـ  6:3۰ گروه صبح بوتیا ۱8

بعد از باغ بهرامی ـ سمت چپ ـ  ۴کرمان ـ بلوار امیر کبیر ـ کوچه   آقایان همه روزه  ۲۲:۰۰ـ  ۲۱:۰۰ گروه همدالن ۱9

 ـ تکیه ابوالفضل ۶ـ جنوبی 
 

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  ۷:۰۰ـ  6:۰۰ گروه صبح مشتاق ۲۰
 پنجشنبه 

ـ خیریه بابک  ۴کرمان ـ شهرک مطهری ـ خیابان دانش ـ دانش   آقایان

 زمین
 

پارک نظا م مهندسی ـ تکیه جان  کرمان ـ شهرک باهنر ـ جنب  آقایان سه شنبه  ۷:3۰ـ  6:3۰ گروه شهرک باهنر ۲۱

 نثاران
 

ـ مسجد  ۱۱کرمان ـ بلوار امام حسن ـ میدان امام حسن ـ کوچه   آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه  ۱5:۰۰ـ  ۱4:۰۰ گروه جوانان ۲۲

 امام حسن 
 

یک شنبه ـدوشنبه ـ سه  ۱6:3۰ـ  ۱5:3۰ گروه دریا بانوان  ۲3
 شنبه 

باهنر ـ جنب پارک نظا م مهندسی ـ تکیه جان کرمان ـ شهرک   بانوان

 نثاران
 

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  ۲۱:3۰ـ  ۲۰:3۰ گروه فانوس ۲4
 پنجشنبه

  زرند ـ بلوار دانش ـ دبستان پسرانه جعفریه   آقایان

  بم ـ بلوار بسطامی ـ مسجد پاک   آقایان پنجشنبه ۱8:3۰ـ  ۱۷:3۰ گروه طلوع بم ۲5

شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه  ۲۲:۰۰ـ  ۲۱:۰۰ گروه طلوع سیرجان ۲6
 ـ جمعه

سیرجان ـ چهاراره موحدی ـ کوچه اعال ـ مسجد قطبی ـ درب کوچ   آقایان

 روبروی کارواش 
 



 

گروه عشق و ایثار  ۲۷

 میناب

میناب ـ دهستان سرمست ـ جنب سوپر استار ـ داخل حیاط   آقایان دوشنبه  ۲۰:۰۰ـ  ۱9:۰۰

 آرامستان 
 

  جوپار ـ نزدیک دانشگاه های تک ـ روبروی کوه سه شاخ   آقایان دوشنبه نیم سال اول  ۱9:۰۰ـ  ۱8:۰۰ وادیگروه  ۲8
 دوشنبه نیم سال دوم  ۱6:۰۰ـ  ۱5:۰۰

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  9:3۰ـ  8:۰۰ گروه شهامت بانوان ۲9
 پنجشنبه

 هفت تیر غربی  ـ جیرفت ـ چهارراه کیلینیک دامپزشکی ـ  خیابان  بانوان

 تاالر باغ شیرین 
 

مکران ـ بین فلکه مادر و بسیج ـ مدرسه  ایرانشهر ـ  خیابان  آقایان همه روزه  ۲۱:3۰ـ  ۲۰:۰۰ گروه معجزه ایرانشهر 3۰

 باقرالعلوم
 

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  ۲۱:۰۰ـ  ۲۰:۰۰ گروه امید شرف آباد 3۱
 چهارشنبه

متر بعد از چهار کوچه اول ـ  ۵۰ـ  متری مطهری ۲۰شرف آباد ـ   آقایان

 تکیه علی اصغر
 

شهر بابک ـ مهر آباد ـ حسین آباد روبروی شهرک امام رضا ـ نبش    آقایان جمعه ۱3:۰۰ـ  ۱۲:۰۰ گروه ظهر آدینه 3۲

 سعدی ـ حسینیه  خیابان
 

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  ۲۱:۰۰ـ  ۲۰:۰۰ گروه طلوع راور 33
 پنجشنبه

  ابتدای خ قدس ـ مدرسه نیایشراور ـ   آقایان

سعدی ـ حسینیه سید  شهر بابک ـ مهر آباد ـ حسین آباد ـ  خیابان  آقایان جمعه ۱3:۰۰ـ  ۱۲:۰۰ گروه مهر شهر بابک 34

 شهدا 
 

یک شنبه ـ سه شنبه ـ  ۱5:۰۰ـ  ۱4:۰۰ گروه حافظیه 35
 پنجشنبه

  علیـ مسجد امام  ۱۳بلوار شیراز ـ  حافظیه ـ حافظیه   آقایان

  DICـ مرکز  ۱۹شهید عرب زاده ـ عرب زاده  خیابان  آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه  ۲۰:۱5ـ  ۱9:۰۰ گروه پویا زرند 36

گروه زندگی دوباره  3۷

 راسک

امام ـ روبرو منابع طبیعی ـ جنب رستوران دهلی  راسک ـ  خیابان  آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه  ۲۱:۰۰ـ  ۲۰:۰۰

 دربار
 

                                    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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