انجمن الکلی های گمنام ایران
WWW.iranaa.org
تلفن دفتر مرکزی :

02177574663

تلفن کمیته آنالین:

09051552002

تلفن روابط عمومی :

09199179519

نام گروه
صبح نجات
مراقبه صبحگاهی
ناحیه 16

ساعت برگزاری
به وقت ایران

8:00 – 6:45

آدرس جلسات آنالین فارسی زبان
کمیته آنالین
روز

شنبه تا پنجشنبه

فری کنفرانس

9:00– 7:45

روزهای تعطیل

8:00 – 7:00

همه روزه

8:00 – 7:00

شنبه تا پنجشنبه

9:30 – 8:00

روزهای تعطیل

صبح Tehran aa

8:15 – 7:00

همه روزه

(پسورد ( 0000 :

9:30 – 8:00

روزهای تعطیل

8:30 – 7:15

شنبه تا پنجشنبه

صبح آزادی

صبح ایران

9:30 – 8:00

نرم افزار

اسکایپ

فری کنفرانس

زوم

فری کنفرانس

تاریخ بروز رسانی 14۰۰ /۰۶/ ۰۷ :

لینک

شماره نماینده

https://join.freeconferencecall.com/aasobhenejat

ابراهیم
۰91۰91۶8۷44

https://join.skype.com/tjRs8IMQFDDl

رضا
09390024649

شماره علی البدل

امیر حسین
09126034903

محمد
۰9198۰14525

09135588207

https://us02web.zoom.us/j/6384914503?pwd=Y3lYSXFqZ
UhXYVloSDVwaGZzTTBvdz09

مصطفی
۰93۰289253۰

نیان
۰93۷۰292413

https://join.freeconferencecall.com/sobheirann

حسن
۰93۷۷۷۰8854

https://join.freeconferencecall.com/alcoholicsanonymous05
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روزهای تعطیل

1

فریال

شماره علی البدل

شماره نماینده

لینک

محمد
۰9133431543

https://join.freeconferencecall.com/a.a.kerman

محمد
۰۰4915۷۷3151111

سلمان
۰91۷۷۷۶11۰1

https://us02web.zoom.us/j/6322828423?pwd=MGlzRHE5d
0VKdWRvcW1iaENXVmw3Zz09

ابوذر
۰9124۶۶4۷9۷

الهام
۰9194۰85854

https://join.freeconferencecall.com/aagorgan

مرتضی
۰9152۰2۷25۰

کریم
۰۰491۷8234321۰

https://us02web.zoom.us/j/5035853208?pwd=M2ZvSUxtSl
RPMFpWZnlCOWxOcUJyUT09

علی
۰9۰183۷399۰

https://join.freeconferencecall.com/iranaatehran3

جلیل
۰915۰۷1۰۰۷2

جالل
۰9154۰31۰۶1

https://join.freeconferencecall.com/behbodizohr0

نیان
۰93۷۰292413

مصطفی
۰93۰289253۰

http://join.freeconferencecall.com/tehran.aa

سارا
۰9192۶2355۷

https://join.freeconferencecall.com/aaomidebanovan

فری کنفرانس

محمد
۰93۶۷388835

محمد
۰9۰53۶9389۶

https://join.freeconferencecall.com/zohrgonabad1

فری کنفرانس

علی
۰9121۷12۰24

بهنام
۰91۷93۶454۷

https://join.freeconferencecall.com/shirazaa

فری کنفرانس

افشین
۰93352298۰۰

https://join.freeconferencecall.com/a.a.kerman

فری کنفرانس

علی
۰9131982311

نرم افزار

https://join.freeconferencecall.com/kermanaa.english

2

فری کنفرانس
زوم
فری کنفرانس
زوم
فری کنفرانس
فری کنفرانس
فری کنفرانس

فری کنفرانس

روز

ساعت برگزاری
به وقت ایران

روزهای فرد

8:30 – 7:30

همه روزه

9:00 – 7:30

همه روزه

10:30 – 9:00

همه روزه

11:00 – 9:30

جمعه ها

12:00 – 11:00

نام گروه
نشاط
آنتالیا
( AA : (پسورد
AA گرگان
صبح اشتوتگارت
گارکاه کتاب خوانی
 تهران3 ناحیه

همه روزه

15:00 – 13:30

همه روزه

15:30 – 14:00

روزهای زوج

16:30 – 15:00

همه روزه

16:30 – 15:00

همه روزه

18:00 – 17:00

روزهای زوج و

18:00 – 17:00

جمعه ها
شنبه ها

18:00 – 17:00

ظهر چناران
Tehran aa ظهر
امید بانوان
ظهر گناباد
AA شیراز
مشتاق
جلسه انگلیسی
زبان کرمان

شماره علی البدل

شماره نماینده

لینک

نرم افزار

مرجان
۰9۰542۰93۰1

فاطمه
۰93۶91۰8813

https://join.freeconferencecall.com/banovaneranginkaman

فری کنفرانس

شیما
۰91851۷5۶33

https://join.freeconferencecall.com/ladeisaa15

فری کنفرانس

مهدی
۰91۶81۶1131

https://join.freeconferencecall.com/aabeheshtahwaz

فری کنفرانس

حامد
۰91551۰۷58۷

https://us02web.zoom.us/j/6322828423?pwd=MGlzRHE5d
0VKdWRvcW1iaENXVmw3Zz09

زوم

https://join.freeconferencecall.com/aa-parvin-mashhad

فری کنفرانس

https://join.freeconferencecall.com/isaraa

فری کنفرانس

https://join.freeconferencecall.com/shahriyaraa3

فری کنفرانس
فری کنفرانس

سعید
۰۰491۷59۰۰895۷

علی
۰93۶511854۶
افشار
۰935۶281425

یاسر
۰91234۶4۷2۷
علی
۰9۰183۷399۰

امیر
۰915۷12189۷

حسن
۰9153۰۰8۷58

https://join.freeconferencecall.com/recoverymashhadmeeti
ng

در شرایط قرمز کرونایی
.برگزار می گردد

مهدی
۰91329۷2251

https://join.freeconferencecall.com/zarandcityaa

فری کنفرانس

مصطفی
۰921۷392۰92

https://join.freeconferencecall.com/aanjf

فری کنفرانس

قاسم
۰۰491۶33۶91994

حمید
۰۰4915۷3۷915۰49

https://us04web.zoom.us/j/7525863415?pwd=MDd5NlVBV
1diSDdZczlPSFhkd1hxZz09

زوم

نیان
۰93۷۰292413

مصطفی
۰93۰289253۰

http://join.freeconferencecall.com/tehran.aa

فری کنفرانس

3

روز

ساعت برگزاری
به وقت ایران

شنبه تا چهارشنبه

18:30 – 17:00

همه روزه

19:30 – 18:00

روزهای فرد
همه روزه

نام گروه
رنگین کمان بانوان
AAبانوان لیدی

19:30 – 18:00

بهشت اهواز

20:30 – 19:00

)همدالن (زوم
( AA : (پسورد

همه روزه

20:30 – 19:00

همه روزه

21:00 – 19:30

همه روزه

22:00 – 20:30

همه روزه

22:00 – 20:30

روزهای فرد
دوشنبه ها
همه روزه
همه روزه

22:30 – 21:00
22:30 – 21:00

22:30 – 21:00
23:00 – 21:30

 پروین مشهدAA
AAایثار
AA شهریار
ریکاوری
زرند

نجف آباد
پاکدالن آلمان
Tehran aa شب

شماره علی البدل

شماره نماینده

لینک

نرم افزار

روز

مریم
۰93۷۰۶۷۷45۶

https://join.freeconferencecall.com/hamrahan.nahyeh.yek1.
mashhad

فری کنفرانس

روزهای زوج

آرش
۰93912223۶1

https://join.freeconferencecall.com/hamdelan-mashhad-n1

فری کنفرانس

روزهای فرد

بابک
۰91335318۷8

https://join.freeconferencecall.com/hamyaran_mashhad_n
ahye1

فری کنفرانس

جمعه ها

پاسخ گو
۰9۰44۰۶۶۷۶9

عرشیا
۰913۰954494

https://join.skype.com/Nl0Nj5qf5IzK

اسکایپ

علی
۰9۰183۷399۰

علی
۰93۰3۶41۶32

https://join.freeconferencecall.com/iranaatehran3

فری کنفرانس

مرتضی
۰9152۰2۷25۰

کریم
۰۰491۷8234321۰

https://us02web.zoom.us/j/5035853208?pwd=M2ZvSUxtSl
RPMFpWZnlCOWxOcUJyUT09
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زوم

ساعت برگزاری
به وقت ایران

23:30 – 22:00
23:30 – 22:00
23:30 – 22:00

همه روزه

23:30 – 22:00

همه روزه

23:30 – 22:00

همه روزه

01:00 – 23:30

نام گروه
همرهان
همدالن
همیاران
AAپرشین
62قانون
اشتوتگارت

