
ما سعی داریم اطالعات آدرسهای 

 درج شده تغییر نداشته باشد

 اما این امکان وجود دارد  

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با 

 شماره

17071201190 

 تماس حاصل فرمایید   

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان ایران 
  ) نارانان و ناراتین (

 راهنمای 

 آدرس جلسات

 حضوری 



 

 

 

 

 شماره تماس نام استان

 75107117190 فارس

 75151500510 قزوین

 75171000090 قم

 75110010971 کردستان

 75510577707 کرمان

 75110101097 کرمانشاه

 75107117190 کهکیلویه وبویراحمد

 75110005009 گلستان

 75111000959 گیالن

 75590070101 لرستان

 75110190110 مازندران

 75110000109 مرکزی

 75107117190 هرمزگان

 75110000009 همدان

 75109975190 یزد

 شماره تماس نام استان

 75000111009 آذربایجان شرقی

 75791510001 آذربایجان غربی

 75001050515 اردبیل

 75710907090 البرز

 75110101097 ایالم

 75009900909 اصفهان

 75109900010 بوشهر

 75150000709 تهران

 75100500110 چهارمحال وبختیاری

خراسان رضوی و 

 شمال
75190750051 

 75510509000  خراسان جنوبی

 75050119710 خوزستان

 75150009009 زنجان

 75150051199 سمنان

 75070750101 سیستان و بلوچستان



 اصفهان   استان

 شهر زرین شهر

 اسم گروه امید 

 روز  دوشنبه

 ساعت جلسه  63:71الی  61

 آدرس خیابان مالصدرا، مسجد امام موسی کاظم )ع(

 استان اصفهان

 شهر سودرجان

 اسم گروه ایثار

 روز  دوشنبه

 ساعت جلسه  61:71الی  9

گلیشاد،سودرجان،انتهای خیابان مطهری 

 ،حسینه گلزار شهدای سودرجان
 آدرس

 

 

 استان اصفهان

 شهر اردکان

 اسم گروه خانه بهبودی

 روز  یکشنبه

 فرمت جلسه  -——

 ساعت جلسه  61الی  61:71

میدان آزادی،روبروی پارک آزادی جنب درمانگاه تامین 

  اجتماعی پارک بانوان
 آدرس

 استان آذربایجان شرقی 

 شهر تبریز

 اسم گروه گروه دانش

 روز  چهارشنبه

 فرمت جلسه  مشارکت، قدم، پرسش و تجربه

 ساعت جلسه  61الی  61:71

خیابان آزادی خ شهید جدیری جنوبی نبش ایرانسل داخل پارک 

 فرهنگسرای نرجس خاتون 
  

 آدرس



 

 

 

 

متری امیری, جنب شوراحل 

 رباط کریم,خ مصلی,جنب اداره گاز,خانه جوان

 اصفهان   استان

 شهر گلپایگان

 اسم گروه کلبه آرامش

 فرمت مشارکت ،تجربه ،نیرو ،امید

 روز  شنبه

 ساعت جلسه    63:71الی61 

خیابان امام ،کوچه شهید محمد رضا -گوگد

 حسین)ع(تائبی حسینه مسجد امام 
 آدرس

 اسم گروه سپاس

 فرمت تجربه ،سنت ،قدم، خدمت ،مشارکت

 روز  چهارشنبه

 ساعت جلسه  61:71الی  9

 آدرس گوگد ،حسینیه جامع ،مهد قرآن

 

 

 شمال وشمال شرق()ناحیه استان تهران 

 شهر لواسان

 اسم گروه  تیغه افتاب

 روز  سه شنبه

 فرمت جلسه  مشارکت

 ساعت جلسه  63:71الی 61

خ ایثارگران,جنب مخابرات,مدرسه راهنمایی عالمه 

  طباطبائی ,درب باالی مدرسه
 آدرس

 ناحیه غرب()استان تهران 

 شهر تهران

 اسم گروه ندای بهبودی

 روز  سه شنبه

 فرمت جلسه  مشارکت,قدم,پرسش وتجربه,نشریه خوانی

 ساعت جلسه  61:71الی61

امام زاده حسن,ک محمد زاده,جنب خانه 

  1کشتی سرای محله امام زاده حسن,ط
 آدرس



 

 

 

 

خ ایثارگران,جنب مخابرات,مدرسه راهنمایی عالمه 

 استان  قم

 شهر قم 

 اسم گروه رهایی بانوان 

 روز  یکشنبه 

 فرمت جلسه  مشارکت، پرسش و تجربه، نشریه خوانی 

 ساعت جلسه   61الی 63:71

 آدرس بعداز میدان نبوت، درمانگاه الزهرا  -نیروگاه

 استان قم

 شهر قم

 اسم گروه نیلوفر

 روز  چهارشنبه

 فرمت جلسه  مشارکت، پرسش و تجربه، نشریه خوانی، قدم 

 ساعت جلسه   66الی  9:71

 آدرس قم میدان پلیس  سالن ،شهید محالتی بهزیستی 

 

 

 غرب()ناحیه تهران استان

 شهر تهران 

 اسم گروه  مهرپرورا

 روز  شنبه

 فرمت جلسه  مشارکت,پرسش وتجربه,قدم

 ساعت جلسه   61الی61:71

متری امیری, جنب شوراحل 61خ قزوین,خ سبحانی,

   7اختالف سرای محله جی ط اول واحد
 آدرس

 )ناحیه غرب(استان تهران 

 شهر رباط کریم

 اسم گروه پلی به سوی خدا

 روز  سه شنبه

 فرمت جلسه  مشارکت,قدم,پرسش وتجربه,نشریه خوانی

 ساعت جلسه  61:71الی 61

 آدرس رباط کریم,خ مصلی,جنب اداره گاز,خانه جوان



 

 

 

 

 جعفریه ساختمان بهزیستی جعفریه

 ساوه سه راه طالقانی، شبکه بهداشت 

ما سعی داریم اطالعات آدرسهای 

 درج شده تغییر نداشته باشد

 اما این امکان وجود دارد  

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با 

 شماره

17071201190 

 تماس حاصل فرمایید   

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان ایران 
  ) نارانان و ناراتین (

 

 

 استان قم

 شهر دلیجان

 اسم گروه گل یاس : بانوان 

 روز  چهارشنبه 

 فرمت جلسه  مشارکت، نشریه خوانی، قدم 

 ساعت جلسه  63:71الی  63

 آدرس چهارراه شهرداری، مکان شهرداری قدیم   -خیابان امام خمینی 

 استان قم

 شهر قم

 اسم گروه آقایان پر پرواز 

 روز  جمعه  

 فرمت جلسه  مشارکت، پرسش و تجربه 

 ساعت جلسه  17الی  11

 آدرس میدان شهید محالتی، سالن بهزیستی -میدان پلیس



 

 

 

 

 استان گیالن

 شهر انزلی  

 اسم گروه راه ســبز  

 روز  شنبه

 فرمت جلسه  

 ساعت جلسه  71: 63الی  63

 آدرس اداره ارشاد اسالمی -خ معلم -خ ماال

 استان گیالن

 شهر انزلی 

 اسم گروه راه ســبز  

 روز  سه شنبه  

 فرمت جلسه  

 ساعت جلسه  61:71الی  9

 آدرس اداره ارشاد اسالمی  -خ معلم -خ ماال

 

 

 قم استان

 شهر جعفریه

 اسم گروه پیام آوران امید 

 روز  یکشنبه 

 فرمت جلسه  مشارکت  

 ساعت جلسه  63:71الی 63

 آدرس جعفریه ساختمان بهزیستی جعفریه

 استان قم

 شهر ساوه

 اسم گروه ردپای خدا بانوان

 روز  شنبه 

 فرمت جلسه  مشارکت، پنل، پرسش و تجربه 

 ساعت جلسه  63:71الی 61

 ساوه سه راه طالقانی، شبکه بهداشت 
 

 آدرس



 

 

 

 

 بهزیستی کل

 بهزیستی کل 

 استان قزوین

 شهر قزوین

 اسم گروه -—

 روز  پنجشنبه

 فرمت جلسه  -—

 ساعت جلسه  63:71-69

 آدرس قزوین خیابان نواب   کتابخانه نواب صفوی 

 استان قزوین

 شهر آبیک

 اسم گروه —

 روز  چهارشنبه

 فرمت جلسه  —

 ساعت جلسه   61:71الی  9

خیابان شهید مطهری ) آموزش و پرورش سابق( ، 

 کوچه شهید وادیپور ، مسجد قمر بنی هاشم
 آدرس

 

 

 استان گیالن 

 شهر آستانه 

 روز و اسم گروه  نیاز شنبه 

 روز و اسم گروه 

آستانه آخر هر ماه یک ساعت جلسه بهبودی زودتر 
و  63الی  61:71می شود، ســاعت  61:71الی   61تشکیل 

 بعد جلسه  اداری ساعت  

 ساعت جلسه  63:71الی  63

 آدرس هالل احمر -میدان آزادی



 

 

 

 

 استان گلستان 

 شهر علی آباد

 اسم گروه خودشناسی

 روز  یکشنبه

 فرمت جلسه  مشارکت

 ساعت جلسه  63:71الی  63

 آدرس ساختمان خدمات شهری  –پشت برج سرمایه  –پارک شهر 

 استان گیالن

 شهر لولمان  

 اسم گروه اعتماد

 روز  سه شنبه 

 فرمت جلسه  -—

 ساعت جلسه  63الی  61:71

 آدرس بقعه آقاسیدحسن غریب)ع( -لولمان

 

و  

63:71 

 

 

 

 گیالن استان

 شهر رشــت 

 اسم گروه مسیر بهبودی 

 روز  چهارشنبه

 ساعت جلسه  63الی  61:71

 آدرس بهزیستی کل -خیابان پرستار

 استان گیالن 

 شهر رشــت 

 اسم گروه آقایان حلقه امید 

 روز  جمعه

 ساعت جلسه  61الی  61:71

 آدرس بهزیستی کل  -خیابان پرستار



 

 

 

 

 استان گیالن

 شهر لوشان 

 اسم گروه نـدای آرامـش 

 روز  شنبه

 ساعت جلسه  69الی  63:71

 آدرس مسجد البیت -جنب شهرداری -خ امام

 استان کردستان

 شهر دهگالن

 روز دوشنبه

 ساعت 63:71الی  61

میدان بعثت خیابان محمد اوراز کوچه 

 جنب فرمانداری مسجد محمد رسول اهلل... 
 آدرس

 نمازخانه پارک بازار

 

 

 

 استان مازندران 

 شهر چالوس

 اسم گروه همدلی 

 روز  دوشنبه 

 فرمت جلسه  

 ساعت جلسه  ونیم 61الی  9

چالوس جنب بانک صادرات سازمان 

 تبلیغات طبقه پایین 
 آدرس

 استان  کرمان 

 شهر زرند

 اسم گروه —

 روز  شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه

 ساعت جلسه  63الی  61:71

خیابان ولیعصر مدرسه شهید 

 بهشتی
 آدرس



 

 

 

 

  استان مرکزی

 شهر خمین

 اسم گروه امید 

 روز  چهارشنبه  

 فرمت جلسه  مشارکت 

 ساعت جلسه  63الی  61:71

 آدرس خیابان تهران،  بهزیستی  

 استان مرکزی

 شهر جاورسیان

 اسم گروه خود شناسی 

 روز  شنبه

هفته اول: مشارکت   هفته دوم: قدم   هفته سوم: قدم   هفته چهارم: 

 مشارکت
 فرمت جلسه 

 ساعت جلسه  63الی  61:71

خیابان ولی عصر  حسینیه ، کوچه ادیب 

 مسجد جامع 
 آدرس

 

 

  استان گیالن 

 شهر لنگرود 

 اسم گروه ندای آرامش 

 روز  یکشنبه  و سه شنبه 

 ساعت جلسه  71: 63الی  63

 آدرس نمازخانه پارک بازار -پارک فجر

 استان گیالن

 شهر کیاشهر 

 اسم گروه آرامش  

 روز  سه شنبه 

 ساعت جلسه  66:71الی  61

 آدرس حبب المتین -دارالقرآن



 

 

 

 

 ابتدای پارک کالله حسینیه آرامستان 

 استان مازندران 

 شهر نور

 اسم گروه یاس 

 روز  سه شنبه 

 ساعت جلسه  ونیم  1تا  1

 آدرس حسینیه پنج تن 11خیابان حافظ غزل 

 استان مازندران

 شهر ونوش

 اسم گروه شقایق 

 روز  یکشنبه

 ساعت جلسه  66الی  9: 71

خیابان شهید بهمنجباری محوطه امام 

 زاده پیرتن نبی
 آدرس

 

 

 استان یزد

 شهر ندوشن 

 اسم گروه سرای امید

 روز  سه شنبه

 فرمت جلسه  مشارکت

 ساعت جلسه   61:71الی  61

مدرسه  -محله باال -خیابان کنارگذر

 راهنمایی دخترانه مدرس
 آدرس

 استان یزد 

 شهر یزد

 اسم گروه راه روشنایی

 روز  پنج شنبه

 فرمت جلسه  پرسش وپاسخ -مشارکت 

 ساعت جلسه  63:71الی63

 مدرس شهرک بهاران مسجد بلوار 

 چهارده معصوم
 آدرس



 

 

 

 

 استان یزد

 شهر اشگذر

 اسم گروه معجزه زندگی

 روز  یکشنبه

 فرمت جلسه  مشارکت

 ساعت جلسه  66:71الی  61

 آدرس اتاق وسط پارک –پارک اشکی 

 استان یزد

 شهر  مروست

 اسم گروه کلبه امید

 روز  چهارشنبه

 فرمت جلسه  مشارکت

 ساعت جلسه  63:71الی  61

خیابان امام،بلوار شهیدصدوقی،پشت 

 مسافربری توحید
 آدرس

 مدرس شهرک بهاران مسجد

 

 

 استان مرکزی

 شهر سنجان  

 اسم گروه آرامش 

 روز  دوشنبه

 فرمت جلسه  مشارکت 

 ساعت جلسه   63:71الی  61

 آدرس ابتدای پارک کالله حسینیه آرامستان  

 استان مرکزی

 شهر محالت

 اسم گروه صدای آرامش 

 روز  چهارشنبه

 فرمت جلسه  مشارکت

 ساعت جلسه   66:71الی  61

میدان مصطفی خمینی،کوچه مسجد 

 جامع، حسینیه مسجد  
 آدرس



 

 

 

 

 استان یزد

 شهر مهریز 

 اسم گروه ندای آرامش

 روز  سه شنبه

 فرمت جلسه  پرسش و پاسخ–پنل 

 ساعت جلسه  63:71الی61

 آدرس مسجد ابوالفضل –میدان توحید  –سه راه حسن آباد  –بیدوک 

 استان یزد

 شهر یزد

 اسم گروه 

 روز  )چادر الزامی(سه شنبه

 فرمت جلسه  مشارکت

 ساعت جلسه  63:71الی  63

 آدرس حسینیه خوزستانی ها –میدان اطلسی 

 

 

 استان یزد 

 شهر یزد

 اسم گروه  کلبه آرامش

 روز  دوشنبه 

 اسم گروه ندای آرامش

 روز  پنج شنبه

 اسم گروه ناراتین دختران

 روز   پنج شنبه

 فرمت جلسه  مشارکت 

 ساعت جلسه  61:71الی 9

کوچه -سلمان فارسی  خیابان

 انتهای کوچه-شاهد باز
 آدرس


