
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۰۹۱۹۴۴۴۶۰۷۵  شماره تماس                   
 

 خداوندا 

 آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم.

 م . شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدان 

های درج شده تغییر نداشته باشد، اما این امکان ما سعی داریم اطالعات آدرس

 تاریخبه شود لطفا هر ماه به روز رسانی می منطقه تهرانوجود دارد، آدرس جلسات 

 .دقت بفرماییدفایل 

در این لیست تنها جلساتی که از طرف گروه ها اعالم شده باشد و طبق فرمت  

 شوند.نمای خدمات محلی برگزار می شود، اطالع رسانی میآمده در کتاب راه
لطفا به جهت رعایت سنت یازده و حفظ گمنامی و امنیت شما عزیزان از شرکت  

 کنند خودداری بفرمایید.در جلساتی که اصول نارانان را رعایت نمی
چ یطبق سنت های انجمن نارانان، اعضا نارانان بابت دریافت تجربه و کارکرد قدم ه 

 کنند.هزینه ای پرداخت نمی
 

mailto:Ostan.teh.ir@gmail.comآدرس
mailto:Ostan.teh.ir@gmail.comآدرس


 

 

 
                 نیناراتنارانان و جلسات آدرس  0410 ماه بهمن

شماره تلفن: 

1۶0۶444۹1۹۰ 

تهران منطقهنواحی مسئول آدرس جلسات   
  تعطیل است. ،رسمی طیلتعدر روزهای  جلسات

 جهت هماهنگی با شماره رو به رو تماس بگیرید.

 پسران

مجازی فضای جلسات لینک   شهر روز ساعت نام گروه فرمت جلسه 

 جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

 پسرانناراتین 

 مشارکت
شنبهسه 9۰-9۱:1۰ پسران وحدت  ۱ شمال و شمال شرق 

 جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

 پسرانناراتین 

 مشارکت
شنبهپنج ۱9:1۰-۱۴ سرآغاز  9 شمال و شمال شرق 

 جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

9۵۵۵۷۱۱۰۹۱9  

 پسرانناراتین 

 مشارکت
 1 غرب جمعه ۱9:1۰-۱۴ امیدان فردا

 22صفحه  2برای گرفتن حمایت با سایر ناراتین تماس داشته باشم. قدم 

 دختران

  شهر روز ساعت نام گروه  مجازی فضای جلسات لینک

 جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

 

 ناراتین دختران

 مشارکت
۱0-۱۹:1۰ دختران نور  ۱ شمال و شمال شرق دوشنبه 

 جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۱۴0۴۵۴۰۴9 

۰۹۱۹۱9۷۱۴۱۶ 

 ناراتین دختران

 مشارکت
۱۷:1۰-۱۹ فرشتگان خدا  9 غرب یکشنبه 

یت در گروه با شماره زیر تماس بگیریدجهت عضو  

۰۹۹۰۶۰۶۶۷۷0 

 ناراتین دختران

 مشارکت
۱۶-۱۷:1۰ فرشتگان آسمان شنبهسه   1 غرب 

 جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

 ناراتین دختران

 ، قدممشارکت
۱۴-۱۵:1۰ کلبه آرامش شنبهپنج   ۵ جنوب 

ر تماس بگیریدجهت عضویت در گروه با شماره زی  

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

 ناراتین دختران

، مشارکت

 نشریه خوانی

۱۵-1۰۶۱: فرشتگان ناراتین  ۶ جنوب یکشنبه 

 جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

 ناراتین دختران

 ، قدممشارکت
۱0-۱۹:1۰ فرشته ها  ۶ جنوب پنج شنبه 

معاونت  آدرس: میدان خراسان، خیابان اعظم نظامی،

 ۱۵اجتماعی، داخل حیاط، اتاق 

 )حضوری(

۰۹۹۰۹۹۱۷9۰0تلفن:   

 ناراتین دختران

، مشارکت

 پرسش و تجربه

۱۶:1۰-۱0 دختران شرق شنبهپنج   ۷ شرق 



 

 

 
 

 

 

 

 

سوری، 9۱آدرس: افسریه، پانزده متری چهارم، خیابان 

، طبقه همکف، سالن اجتماعات۷پالک   

 )حضوری(

۰۹1۹۷۵۶۹9۷۱ 

مشارکت، 

پرسش و 

قدم تجربه،  

)جلسه مختص 

 ناراتین(

۱1-۱۴:1۰ به سوی رهایی شنبهپنج   0 جنوب شرق 

 ناراتین می تواند کمک کند. )پمفلت برای اعضای نوجوان، خانواده یا دوستان نگران(

 آقایان

مجازی فضای جلسات لینک   شهر روز ساعت نام گروه فرمت جلسه 

 خیابان پیروزی، خیابان طبرسی، پارک نیلوفر، سرای

 محله موسوی )زاهد گیالنی(

 )حضوری( 

 ۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن: 

 ۱ شرق یکشنبه ۱۹:۱۵-9۰:۴۵ راه الهی مشارکت

خیابان کارگر شمالی)امیرآباد شمالی(، بعد از جالل آل احمد، 

 نبش خیابان شانزدهم، مسجد النبی، طبقه همکف

 )حضوری(

۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱ 

قدم،مشارکت،

 پرسش و تجربه
 9 غرب جمعه ۹:1۰-۱۱ خانه الهی

 جلسات مختلط

https://join.freeconferencecall.com/hadafh_

elahi 
 مشارکت

 )جلسه مختلط(
۱0-۱۹:1۰ هدف الهی شنبهسه   ۱ شمال و شمال شرق 

https://join.freeconferencecall.com/خانه.عشق 

مشارکت،قدم،

 پرسش و تجربه

 )جلسه مختلط(

۱۶-۱۷:1۰ خانه عشق  9 غرب پنجشنبه  

https://join.freeconferencecall.com/virtualnaran

on2 

 

م، قدمشارکت، 

پرسش و 

، سنت، تجربه

نشریه خوانی 

مختلط  )جلسه

 باشد.(می

۱۹-9۰:1۰ مسیر رشد  1 غرب  دوشنبه 

 00صفحه  0ما باعث آن نبودیم، نمی توانیم کنترلش کنیم، نمی توانیم درمانش کنیم. قدم

https://join.freeconferencecall.com/hadafh_elahi
https://join.freeconferencecall.com/hadafh_elahi
https://join.freeconferencecall.com/خانه.عشق
https://join.freeconferencecall.com/virtualnaranon2
https://join.freeconferencecall.com/virtualnaranon2


 

 

 

 

 

 

 فاده کنید.کنفرانس استو فری واتساپهای مهتوانید از برنابرای ورود به جلسات مجازی می

 

  دستورالعمل کار با برنامه فریکنفرانس

ت لطفا جهها, آقایان و جلسات ناراتین دقت داشته و بعد عضو گروه شوید. قبل از عضویت به فرمت جلسات خانم

 پیدا کردن آدرس جلسات نزدیک محله خود نواحی همجوار را نیز نگاه بیاندازید.

۰۹۱۹۴۴۴۶۰۷۵ 

با خدمتگزاران آدرس  منطقه تهرانت آدرس جلساگروهی جلسه درون 

 جلسه درون کمیته هر ماه  دوشنبه اولینهای نواحی 

 کنفرانس می باشد.در برنامه فری 9۱الی  9۰ ساعت

کمیته آدرس 

جلسات 

 تهران

rancommitteehttps://join.freeconferencecall.com/teh 

 منطقه تهران کمیته خدماتیجلسه 

بصورت مجازی دربرنامه  ۱1صبح الی  1۰/۹ساعت هرماه  شنبهپنجدومین 

 .شودکنفرانس برگزار میفری

 منطقه تهران

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

 شمال و شمال شرقکمیته خدماتی جلسه 

 آخر هر فصل جلسه به صورت 1۰/۱9الی   ۹ساعت هر ماه  شنبهپنجاولین 

 حضوری می باشد.

شمال و 

 شمال شرق

۰۹1۹۷۵۶۹9۷۱ 

 جنوب شرق کمیته خدماتیجلسه 

بصورت مجازی در برنامه واتساپ   صبح ۱۰ ساعت اولین یکشنبه هرماه

 .شودبرگزار می

 جنوب شرق

۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰ 
 ناحیه شرقکمیته خدماتی جلسه 

 .شودار میکنفرانس برگزدر برنامه فری ۱9الی  ۱۰ساعت اولین شنبه هرماه 
 شرق

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

 جنوبناحیه کمیته خدماتی جلسه 

هرماه جلسه ساعت  شنبهپنججلسه هیئت نمایندگان ناحیه جنوب اولین 

 .شودبرگزار می فریکنفرانسصبح دربرنامه ۶

 جنوب

۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱ 

 ناحیه غرب  منطقه تهرانکمیته خدماتی  جلسه 

 ورت مجازی دربرنامهبص 9۱الی  ۹ساعت شنبه هرماه پنجاولین 

 .شودکنفرانس برگزار میفری

 غرب

https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
https://khmir.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3.pdf
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نمایند، جهت شرکت در ای خود را در آدرس جلسات درج نمینمایند، لینک ه دلیل جلسات بسته ای که برگزار میناراتین به گروه های 

 .یدناراتین با شماره تماس نواحی آدرس جلسات که داخل فایل درج شده تماس حاصل نمای جلسات مجازی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1۶0۶444۹1۹۰شماره تلفن: 
تهران منطقهمسئول آدرس جلسات نواحی   

تعطیل است. ،رسمی طیلتعدر روزهای  جلسات  

.به رو تماس بگیرید جهت اطالع از باز بودن جلسه با شماره رو  

 

 ناحیه شمال و شمال شرق تهران

 ردیف
روز 

 جلسه
سات فضای مجازی و جلسات حضوریلینک جل فرمت جلسه ساعت نام جلسه  

(مهر )اراج شنبه ۱  ۱۱:1۰-۱۰  

 مشارکت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/mosharekatmehr 

 

۱۵-۱۶:1۰ نشاط تهران شنبه 9  

 مشارکت

 بانوان مختص سه)جل 

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/neshatgroup1399 

 شنبه 1
 پارک آرامش

 پلیس
۱۶:1۰-۱۵  

 مشارکت

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

ک پلیس،داخل مسجد پارک پلیستهرانپارس، فلکه چهارم، بوستان پار  

 )حضوری(
 

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

 شنبه ۴
شنبه ها با 

 نارانان
0:1۰۱-۱۷  

مشارکت و شنبه های 

 اول هر ماه قدم

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/shanbehabanaranan0 

 

 همیشه مجازی

 یکشنبه ۵
 طلوع پارک

 پلیس
۶:1۰۱-۱۵  

 قدم

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

 تهرانپارس، فلکه چهارم، بوستان پارک پلیس،داخل مسجد پارک پلیس

 )حضوری(
 

۶90۰۹۱۹۶9۵۵  

https://join.freeconferencecall.com/mosharekatmehr
https://join.freeconferencecall.com/neshatgroup1399
https://join.freeconferencecall.com/shanbehabanaranan0
https://join.freeconferencecall.com/shanbehabanaranan0


 

۱۰-۱۱:1۰ گنج بهبودی یکشنبه ۶  

، آخر هفته هر ماه قدم

 حضوری

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/ganjebehboodi 

ی،  سرای محله کرمان، بزرگراه رسالت، کرمان جنوبی، انتهای کوچه رضای

۱۰طبقه دوم،کالس شماره  

 )حضوری(
 

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

 

۱۱-۱9:1۰ چشمه امید یکشنبه ۷  

 مشارکت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/cheshme.omid 

بهیکشن 0  قدم لواسان 

۱۷:1۰-۱۶  

 نیمه اول سال

۱۶:1۰-۱۵  

نیمه دوم سال    

 قدم، سنت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/ghadamlavasan 

۱۶-۷:1۰۱ باران یکشنبه ۹  

 مشارکت

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/barannaranan 

۱۷-۱0:1۰ امید زندگی یکشنبه ۱۰  

قدم، سنت، مشارکت 

 آزاد

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

ار، چهارراه شیخان، فرهنگسرا سپیدارشریعتی، خیابان پلیس، اجاره د  

)همایش(ترأسالن آمفی ت  

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

۱۷-0:1۰۱ سفر درون یکشنبه ۱۱  

 قدم

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/safaredaron5 

وشنبهد ۱9  
راه زندگی  

 پردیس
۱۶:1۰-۱۵  

مشارکت، پرسش و 

  تجربه

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/rahzendgipardis 

۱0-۹:1۰۱ دختران نور دوشنبه ۱1  

 مشارکت

اراتین ن)گروه مختص 

می باشد.( دختران  

تماس بگیرید ذیلجهت عضویت در گروه با شماره   

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

شنبهسه ۱۴ ۱۶-۱۷:1۰ مروارید   

 قدم و سنت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

ابتدای سلیمی جنوبی، درب کنار ساختمان   ،چیذر، میدان ندا، درمانگاه ندا

 طبقه اول 

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

شنبهسه ۱۵ آرامشگنج    ۱۱:1۰-۱۰  

 شنبهسهآخر  ،سنت

 هر ماه مفهوم،

 حضوری

https://join.freeconferencecall.com/wwwganjarameshsonat 
 

رضایی،  سرای محله کرمان،بزرگراه رسالت، کرمان جنوبی، انتهای کوچه   

۱۰طبقه دوم،کالس شماره   

 )حضوری(

https://join.freeconferencecall.com/ganjebehboodi
https://join.freeconferencecall.com/cheshme.omid
https://join.freeconferencecall.com/ghadamlavasan
https://join.freeconferencecall.com/barannaranan
https://join.freeconferencecall.com/safaredaron5
https://join.freeconferencecall.com/rahzendgipardis
https://join.freeconferencecall.com/wwwganjarameshsonat


 

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

 

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

شنبهسه ۱۶  
تازه واردین 

 ستایش 
۱۷-۱۵:1۰  

 ۴۵مشارکت،

 تازه آخر مختصقیقهد

ینردوا  
 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/naranansetayesh7 

شنبهسه ۱۷ ۱۶-۱۷:1۰ اتحاد   

 قدم

 بانوان مختص جلسه)

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/ettehad99 

شنبهسه ۱0 ۱۷-۱0:1۰ آسمان   

مشارکت، 

خوانی، پرسش و یهشر

 تجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/jalaseasman 

شنبهسه ۱۹ ۱0-۱۹:1۰ هدف الهی   
 مشارکت

 )جلسه مختلط(
https://join.freeconferencecall.com/hadafh_elahi 

شنبهسه 9۰  
پسران 

 وحدت
9۱:1۰-9۰  

 مشارکت

ناراتین )گروه مختص 

می باشد.( پسران  

 جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

شنبهسه 9۱  
تیغه آفتاب 

 لواسان

۱۷:1۰-۱۶  

سال نیمه اول  

۱۶:1۰-۱۵  

نیمه دوم سال    

 مشارکت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

 

 لواسان، بلوار امام خمینی،خیابان ایثار، مدرسه عالمه طباطبایی، 

 درب باالیی مدرسه

 )حضوری(

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

 چهارشنبه 99
راه عشق 

 رودهن

۱۶:1۰-۱۵ 

 نیمه اول سال

۱۵:1۰-۱۴  

 نیمه دوم سال
 

شریه مشارکت قدم، ن

خوانی ، پرسش 

 وتجربه

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

 

امام زاده محمد تقیسجادیان، سالن اجتماعات  ،رودهن  

 )حضوری(

۰۹۱۹۶9۵۵۶90تلفن :   
 

 معجزه چهارشنبه 91

۱0:1۰-۱۷  

 نیمه اول سال

۱۷:1۰-۱۶  

نیمه دوم سال   
 

 مشارکت

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

 

https://join.freeconferencecall.com/mojezegurop4 

۱۷-۱0:1۰ راه رشد چهارشنبه 9۴  

 قدم، سنت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

 

https://join.freeconferencecall.com/raheroshdteh 

شنبهپنج 9۵  
بهشت 

 پنهان
۱9:1۰-۱۱  

 مشارکت

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/beheshtepenhan2022 

شنبهپنج 9۶ ۱9:1۰-۱۴ سرآغاز  تماس بگیرید ذیلجهت عضویت در گروه با شماره  ناراتین پسران   

https://join.freeconferencecall.com/naranansetayesh7
https://join.freeconferencecall.com/ettehad99
https://join.freeconferencecall.com/jalaseasman
https://join.freeconferencecall.com/hadafh_elahi
https://join.freeconferencecall.com/mojezegurop4
https://join.freeconferencecall.com/raheroshdteh
https://join.freeconferencecall.com/beheshtepenhan2022


 

)گروه مختص ناراتین 

 پسران می باشد.(

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

شنبهپنج 9۷  
نیایش پارک 

 پلیس
۱۶:1۰-۱۵  

نشریه  مشارکت و

 خوانی

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

پلیستهرانپارس، فلکه چهارم، بوستان پارک پلیس،داخل مسجد پارک   

)حضوری(   

 

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 

شنبهپنج 90 ۴۱-1۰۱۵: صدای آشنا   

تجربه، نیرو ، مشارکت

و امید، پرسش و 

نشریه خوانی  تجربه،  

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

خیابان زهدی، میدان والفجر،  خیابان جشنواره،فلکه دوم تهرانپارس، 

سالن آمفی تئاتر ، طبقه اولسرای محله جوادیه  

ری()حضو  

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 تلفن:  

شنبهپنج 9۹  
تازه واردین 

 گلچین
۱۱-۹:1۰  

، قدم، نشریه مشارکت

خوانی، پرسش و 

 تجربه

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

اتوبان امام علی خروجی جانبازان غربی، بوستان تمدن، سرای محله 

۹کرمان، طبقه دوم اتاق   

 )حضوری(

۰۹۱۹۶9۵۵۶90 تلفن:  

9۴صفحه  9فتار گذشته ما بود. قدمآشفتگی نتیجه ر  

 ناحیه جنوب تهران

 ردیف
روز 

 جلسه
 لینک جلسات فضای مجازی و جلسات حضوری فرمت جلسه ساعت نام جلسه

نسیم  شنبه ۱

  بهبودی
:1۰۱۰-۹  

مشارکت، قدم، سنت، 

اداری  نشریه خوانی و

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

بان ابن باویه، کوچه صالحی، شهر ری، سه راه ورامین، ابتدای خیا

 سرای محله شهید غیوری

 (حضوری(

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

 یکشنبه 9
ساحل 

آرامش 

(آباددولت)  

۱۰:1۰-۹  

سنت یا قدم، نشریه 

خوانی، پرسش و 

تجربه، اداری و 

 مشارکت آزاد

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

 دولت آباد، فلکه دوم، خیابان بهشتی، کوچه توسلی،

، سالن آمفی تأتر رای محله دولت آباد، طبقه سوم، س۴پالک    

 (حضوری(

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

گان فرشت یکشنبه 1

 ناراتین
:1۰۶۱-۱۵  

 مشارکت

ناراتین )گروه مختص 

می باشد.( دختران  

تماس بگیرید لیذجهت عضویت در گروه با شماره   

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

سرای نیاز  یکشنبه ۴

 )پرند(
۱۶:1۰-۱۵  

قدم نشریه خوانی، 

 هو تجرب پرسش

 مشارکت و اداری

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

 پرند، بلوار عالمه طباطبایی، جنب آگاهی نمازخانه ایستگاه راه آهن

)حضوری(   

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 



 

امیدکلبه  یکشنبه ۵  ۱۶-۱۴:1۰  

پرسش ، نشریه خوانی

 و تجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

اخل نمازخانه پارک خانوادهمیدان راضی، )چوب بری( دورامین،   

 )حضوری(

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

شنبهیک ۶  
 خانه دلها

 )پاکدشت(

۱۶:1۰-۱۵  

سال دوم نیمه  

، نشریه مشارکت

خوانی، پرسش و 

تجربه، سنت و جلسه 

 اداری

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

د، یپاکدشت، خیابان عالمه، خیابان شهید مرصاد، رو به روی استخر یاس  سف

مرکزیورزشگاه   

)حضوری(   

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

 دوشنبه ۷

 سرای

 آرامش

 )قرچک(

۱۱-۹:1۰  
 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

یت، سرای محله والیت، زیرزمین، والپارک قرچک )ورامین(، مسجد جامع، 

 سالن بصیرت

)حضوری(   

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

 دوشنبه 0
 ندای حق

۱۵:1۰-۱۴  

سنت یا قدم، نشریه 

خوانی، پرسش و 

اداری و تجربه، 

 مشارکت آزاد

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

، بوستان شقایق، ۷۹انتهای خانی آباد نو، میثاق جنوبی، روبه روی کوچه 

 حسینه کوثر

 (حضوری(

۵۰۹۱۹۵۹991۰تلفن:   

 دوشنبه ۹
 نورالهی

 )اسالم شهر(
۱۵:1۰-۱۴  

، نشریه مشارکت

خوانی، پرسش و 

تجربه، سنت و جلسه 

 اداری

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

، مسجد قمر بنی هاشم، درب کنارمسجد، ۴۹اسالم  شهر، انتهای قائمیه، کوچه 

 داخل حسینیه)زیرزمین( 

)حضوری(   

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

شنبهسه ۱۰  
مسیر 

وشناییر  
۱۱:1۰-۱۰  

مشارکت، قدم، سنت، 

، پرسش و نشریه خوانی

 تجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

میوه و تره بار، جنب پارک  میدان وار شقایق، روبه رویخانی آبادنو، بل

بهمن،سرای محله اسفندیاری،طبقه دوم99  

 )حضوری(

۰۹۱۹۵۹991۰۵تلفن:   

شنبهسه ۱۱ کلبه  

 مهربانی
۱۶:1۰-۱۵  

قدم، سنت، مفهوم، 

 مشارکت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

نیه جان نثارانورامین، انتهای خیابان طالقانی، بعد از پزشکی قانونی حسی  

 )حضوری(

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

 تا اطالع ثانوی تعطیل می باشد.

 چهارشنبه ۱9
 رهایی

)صالح  

(آبادی غربی  

۱۱:1۰-۱۰  

مشارکت،سنت، 

 نشریه خوانی،قدم و

 پرسش وتجربه

 بانوان مختص )جلسه

 باشد.(می

https://join.freeconferencecall.com/rahaeenaranan 

https://join.freeconferencecall.com/rahaeenaranan


 

باورنو  چهارشنبه ۱1

 )ورامین(
۱9:1۰-۱۱  

نشریه خوانی، قدم، 

سنت، مفهوم، 

 مشارکت

 گروه مختص بانوان

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

تماس بگیرید ذیلضویت در گروه با شماره ع  

*تا اطالع ثانوی تعطیل است*  

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

ارشنبهچه ۱۴ نور امید  

 واوان

۱۵:1۰-۱۴  

، قدم و مشارکت

سنت، مفاهیم، 

 پرسش و تجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

واوان، ،بلوار ولیعصر،خیابان اسفند، نبش کوچه یازدهم،  ، شهرکاسالم شهر

 حسینیه علی اصغر

 )حضوری(

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

 

شنبهپنج ۱۵ آرامشکلبه    ۱۵:1۰-۱۴  

 مشارکت، قدم

ناراتین ه مختص )گرو

می باشد.( دختران  

تماس بگیرید لیذجهت عضویت در گروه با شماره   

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

شنبهپنج ۱۶ ۱0-۱۹:1۰ فرشته ها   

 مشارکت، قدم

ناراتین )گروه مختص 

می باشد.( دختران  

تماس بگیرید لیذجهت عضویت در گروه با شماره   

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

شنبهپنج ۱۷ طلوع  

 گلستان
۱۰-0:1۰  

ارکت، قدم،سنت،مش  

 پرسش و تجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

اسالم شهر،گلستان صالحیه، سی متری، خیابان رستوران کاج، کتابخانه شهید 

 امامی

 )حضوری(

۰۹۱۹۵۹991۰۵ 

1۴صفحه  1. قدم با رها کردن عشق را نشان می دهیم  

 ناحیه جنوب شرق

 ردیف
روز 

 جلسه
 لینک جلسات فضای مجازی و جلسات حضوری فرمت جلسه ساعت نام جلسه

 یکشنبه ۱
نغمه های 

 امید
۱۰-0:1۰  

قدم، سنت مشارکت،  

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

 اتوبان محالتی، بلوار ابوذر،پل پنجم وششم،خیابان هانی، سرای محله هانی

 )حضوری(

۰۹1۹۷۵۶۹9۷۱ 

شنبهسه 9  
مسیر 

 آرامش
۱۶:1۰-۱۵  

نشریه خوانی، 

 مشارکت، سنت

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

9، خیابان سبالن، سرای محله، طبقه 9خاور شهر، فاز   

 )حضوری(

۰۹1۹۷۵۶۹9۷۱ 

شنبهسه 1 ۱۵-۱۶:1۰ حضور خدا   

مشارکت، تجربه قدم 

یک، پرسش و پاسخ، 

 تجربه نیرو و امید

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

ربی امام خمینی فرهنگسرای مهر و ماه، طبقه همکفقیامدشت، بلوار غ  

 )حضوری(

۰۹1۹۷۵۶۹9۷۱ 



 

شنبهچهار ۴  خانه امید 
۱۶:1۰-۱۵  

 

قدممشارکت،   

 بانوان مختص )جلسه 

باشد.(می  

، طبقه همکف، سالن ۷)سوری(، پالک 9۱افسریه، پانزده متری چهارم، خیابان 

 اجتماعات

 )حضوری(

۰۹1۹۷۵۶۹9۷۱ 

 پنج شنبه ۵
ی به سو

 رهایی
۱۴:1۰-۱1  

مشارکت، پرسش و 

 تجربه، قدم

)جلسه مختص 

 ناراتین(

، طبقه همکف، ۷سوری، پالک 9۱آدرس: افسریه، پانزده متری چهارم، خیابان 

 سالن اجتماعات

 )حضوری(

۰۹1۹۷۵۶۹9۷۱ 

شنبهپنج ۶ ۱۰-۱۱:1۰ زیتون   

، قدممشارکت  

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

دوم پارک زیتون، سرای محله حسین آباد، طبقهخیابان میثم)میرهاشمی(،  

 )حضوری(

۰۹1۹۷۵۶۹9۷۱ 

۱۷صفحه  ۱اول آمدیم، بعد به تدریج فهمیدیم و سپس به باور رسیدیم و سپس به باور رسیدیم. قدم   

 ناحیه غرب تهران

 ردیف
روز 

 جلسه
 لینک جلسات فضای مجازی و جلسات حضوری فرمت جلسه ساعت نام جلسه

و امیدعشق  شنبه ۱  ۱۱:1۰-۱۰  

مشارکت، قدم، 

 پرسش و تجربه

 بانوان مختص )جلسه

(باشد.می  

بزرگراه محمدعلی جناح، نبش خیابان طاهریان، روبروی پارک اختر، سرای 

 ۱محله فردوس طبقه سوم، اتاق 

 )حضوری(

۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱ 

۱۰-۱۱:1۰ راه نجات شنبه 9  

مشارکت، هفته آخر 

 هر ماه نشریه خوانی

 بانوان مختص )جلسه

(باشد.می  

 ک، سالن پارک جوانمردانمیدان المپی

 )حضوری(

۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱ 

 شنبه 1
فرشتگان 

 کمیل
۱۱-۹:1۰  

قدم، سنت، نشریه 

خوانی، پرسش و 

 تجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

، مردی، خیابان جواندرصف روبروی ایستگاه تندرو شمال اتوبان نواب جنوب به

مت، طبقه اولبن بست دانش، خانه سال  

 )حضوری(

  ۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱تلفن: 

عشقباران  شنبه ۴  ۱۶:1۰-۱۵  

 مشارکت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/baraneshgh 

 

)تعطیالت مناسبتی کشور این گروه فعالیت ندارد.(   

 یکشنبه ۵
ساحل 

 آرامش
۱۱:1۰-۱۰  

به، قدم، پرسش وتجر

 نشریه خوانی

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

زیبا دشت، بلوار دهکده، بلوار گلبانگ جنب میوه و تره بار شهروند، سرای 

 محله زیبادشت، طبقه اول

 )حضوری(

.۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱تلفن:   

https://join.freeconferencecall.com/baraneshgh


 

۱۰-۱۱:1۰ امید شهریار یکشنبه ۶  

مشارکت، قدم، 

تجربه پرسش و  

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/امید..شهریار 
 

 یکشنبه ۷
آوای 

 بهبودی
۱۱-:1۰۹  

قدم و مشارکت، 

پرسش سنت، 

نشریه خوانی ،وتجربه  

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/اوای_بهبودی 

 یکشنبه 0

 

فرشتگان 

 خدا
۱۹-۱۷:1۰  

 مشارکت

ناراتین )گروه مختص 

می باشد.( دختران  

تماس بگیرید ذیلجهت عضویت در گروه با شماره   

۰۹۱۴0۴۵۴۰۴9 

۰۹۱۹۱9۷۱۴۱۶ 

شنبهدو ۹ ۹:1۰-۱۱ راه نجات   

ه مشارکت، نشری

پرسش ، خوانی

 وتجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/rahenejatm 

 

شنبهدو ۱۰ ۱۰-۱۱:1۰ رشد تهران   

 پنل، مشارکت، قدم

 نشریه خوانی

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/tehranroshd20 

 

شنبهدو ۱۱ ۹:1۰-۱۱ دنیای نور   

، قدم، سنتمشارکت  

 بانوان مختص جلسه

باشد.()می  

مران، شمال به جنوب، ابتدای یادگار امام، نرسیده به ورودی اوین، چاتوبان 

 سرای محله اوین

 )حضوری(

۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱تلفن:   

۱۴:1۰-۱۶ معجزه دوشنبه ۱9  

 قدم، مشارکت

 نوانبا مختص )جلسه

باشد.(می  

 تقاطع بلوار کشاورز، کارگر شمالی، داخل نمازخانه پارک الله

 )حضوری(

۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱تلفن:   

 دوشنبه ۱1
تجربه، نیرو، 

)کمیل(امید  
۱۹-۱۷:1۰  

مشارکت، پرسش و 

 تجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/naranonmr99 

۱۰-۱۱:1۰ افق)شهریار( دوشنبه ۱۴  
 بانوان مختص جلسه

باشد.(می  

شهریار، خیابان ولیعصر، کوچه استاد شهریار،فرهنگسرا شهریار، طبقه اول 

 سالن آمفی تئاتر

 )حضوری(

۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱تلفن:   

۱۹-9۰:1۰ مسیر رشد دوشنبه ۱۵  

قدم،  مشارکت،

، پرسش و تجربه

سنت، نشریه خوانی 

مختلط  )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/virtualnaranon2 
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شنبهسه ۱۶  
بهاران 

 اندیشه
۱۱:1۰ - ۱۰  

قدم، سنت، نشریه 

خوانی، پرسش و 

شارکتتجربه، م  

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/baharan 

 

شنبهسه ۱۷  
نرگس 

 تهرانسر
۱۶-۱۴:1۰  

مشارکت, پرسش و 

، سنتتجربه و قدم  

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/nargesnaranon 

 )تعطیالت مناسبتی فعالیت ندارند(

شنبهسه ۱0  
فرشتگان 

 آسمان
۱۷:1۰-۱۶ 

 مشارکت

ناراتین )گروه مختص 

 می باشد.( دختران

 یریدتماس بگ ذیلجهت عضویت در گروه با شماره 

۰۹1۹۷9۱۷911 

 شنبهسه ۱۹
پلی به سوی 

 خدا
۱۶-۱۴:1۰ 

قدم، مشارکت، 

پرسش وتجربه، 

 نشریه خوانی

مختص بانوان  )جلسه

 باشد.(می

 مسجد جامع آبشناسان، مهد قرآن رباط کریم)شهریار(، شهرک آبشناسان،

 )حضوری(

۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱ 

 ۱۰:1۰-۱9 دریای نور چهارشنبه 9۰

قدم، مشارکت، 

ربه، پرسش وتج

 نشریه خوانی

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/daryaye-noor 

 

 ۱۴-۱۵:1۰ روزنه چهارشنبه 9۱

مشارکت، قدم، سنت، 

نشریه خوانی،پرسش 

 و تجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/rozanee 

 

 

 

شنبهپنج 99  ۱۵-۱۶:1۰ پرتو آرامش 

 مشارکت، قدم

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  
 

https://join.freeconferencecall.com/partoaramesh 

 دائم مجازی

 

شنبهپنج 91  ۱۶-۱۷:1۰ خانه عشق 

مشارکت، قدم، 

 پرسش و تجربه

 )جلسه مختلط (

https://join.freeconferencecall.com/خانه.عشق 

 جمعه 9۴

 رشد

میدان )

(قزوین  

۱۰:1۰-۹ 

، خوانیقدم، نشریه 

 مشارکت،

 سنت، مشارکت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/roshdmeydaneghazvin 

 

وه فعالیت ندارد.()تعطیالت مناسبتی کشور این گر  

 ۹:1۰-۱۱ خانه الهی جمعه 9۵
مشارکت،پرسش  قدم،

 و تجربه

خیابان کارگر شمالی)امیرآباد شمالی(، بعد از جالل آل احمد، نبش خیابان 

 شانزدهم، مسجد النبی، طبقه همکف

https://join.freeconferencecall.com/nargesnaranon
https://join.freeconferencecall.com/nargesnaranon
https://join.freeconferencecall.com/nargesnaranon
https://join.freeconferencecall.com/daryaye-noor
https://join.freeconferencecall.com/rozanee
https://join.freeconferencecall.com/rozanee
https://join.freeconferencecall.com/partoaramesh
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://join.freeconferencecall.com/roshdmeydaneghazvin


 

آقایان  مختص )جلسه

باشد.(می  

 )حضوری(

۰۹۱۰۴0۱۱۵۰۱ 

 ۱9:1۰-۱۴ امیدان  فردا جمعه 9۶

 مشارکت

ناراتین )گروه مختص 

 می باشد.( پسران

 تماس بگیرید ذیلجهت عضویت در گروه با شماره 

9۵۵۵۷۱۱۰۹۱9  

9۵صفحه  – 9برای گرفتن حمایت با سایر اعضای نارانان تماس داشته باشیم. قدم   

 ناحیه شرق تهران

 ردیف
روز 

 جلسه
 لینک جلسات فضای مجازی و جلسات حضوری فرمت جلسه ساعت نام جلسه

 شنبه ۱
پلی به سمت 

 خدا
۱۶-۱۴:1۰ 

 ، قدممشارکت

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

مشیریه، انتهای خیابان سازمان آب، پارک بنفشه، سرای محله 

 بنفشه، طبقه اول، سالن کنفرانس

 )حضوری(

۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن:   

 شنبه 9
آیین 

 مهرورزی
۱۰-0:1۰  

مشارکت، نشریه 

، پرسش و خوانی

 تجربه

 بانوان مختص )جلسه

باشد.(می  

الفجر افسریه، شهرک والفجر، پارک والفجر، سرای محله و  

)حضوری(   

۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن:   

 0:1۰-۱۰ خانه عشق یکشنبه 1

مشارکت، قدم، 

 خوانینشریه

 بانوان مختص ) جلسه

 باشد.(می

https://join.freeconferencecall.com/khaneyeeshgh1 

 ۱۹:۱۵-9۰:۴۵ راه الهی یکشنبه ۴

 مشارکت

 آقایان مختص )جلسه

باشد.(می  

خیابان پیروزی، خیابان طبرسی، پارک نیلوفر، سرای محله موسوی 

 )زاهد گیالنی(

 )حضوری(

۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن:   

 ۹-۱۰:1۰ الهه زندگی یکشنبه ۵

دممشارکت، ق  

 بانوان مختص ) جلسه

 باشد.(می

خیابان پاسدارگمنام، داخل پارک گلپیرا، ، خیابان نبرد شمالی

 سرای محله صاحب الزمان، طبقه دوم

 )حضوری(

 ۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن: 

 ۱۵-۱۶:1۰ ندای عشق دوشنبه ۶

مشارکت، پرسش و 

 تجربه، نشریه خوانی

هفته چهارم یک ماه 

درمیان قدم و سنت 

 بانوان تصمخ )جلسه

باشد.(می  

خیابان پیروزی، خیابان طبرسی، پارک نیلوفر، سرای محله موسوی 

 )زاهد گیالنی(

 )حضوری(

۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن:   

https://join.freeconferencecall.com/khaneyeeshgh1


 

شنبهسه ۷  
معجزه 

 آرامش
۱۱:1۰-۱۰ 

 قدم، سنت

 بانوان مختص ) جلسه

 باشد.(می

متری اشراقی، جنب  9۷خیابان دماوند، ایستگاه بی آر تی سبالن، 

، شورا یاری محله10رنجبرتاری، پالک  کوچه  

۱۰9قی( طبقه دوم، کالس ا) سرای محله اشر  

)حضوری(   

۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن:   

شنبهسه 0  ۹-۱۰:1۰ راه امید 

سنت به صورت 

کارگاهی، آخر هر ماه 

 کارگاه مفاهیم

 بانوان مختص ) جلسه

 باشد.(می

الحی،داخل ه صراچهارخیابان پاسدار گمنام، خیابان نبرد شمالی،

9سرای محله صاحب الزمان، طبقه  بوستان گلپیرا،   

 )حضوری(

۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن:   

شنبهسه ۹  ۱۴:1۰-۱۶ سرای امید 

مشارکت، سنت، 

،  یخوان هینشر

 پرسش و تجربه

 بانوان مختص )جلسه

 باشد.(می

مشیریه، خیابان سازمان آب، پارک بنفشه، سرای مشیریه، سرای 

9ول اتاق شمارهطبقه ا محله بنفشه  

 )حضوری(

۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن:   

امیدمعجزه  چهارشنبه ۱۰  91:1۰-99 

 مشارکت،

 نشریه خوانی

 بانوان مختص ) جلسه

باشد.(می  

https://join.freeconferencecall.com/mojezeomid2022 

 

بهشنپنج ۱۱  
دختران 

 شرق
۱0-۱۶:1۰ 

مشارکت، پرسش و 

 تجربه

 مختص ) جلسه

 باشد.(می ناراتین

 آدرس: میدان خراسان، خیابان اعظم نظامی، معاونت اجتماعی، 

 ۱۵اتاق شماره داخل حیاط، 

 )حضوری(

 ۰۹۹۰۹۹۱۷9۰0تلفن: 

شنبهپنج ۱9  ۱۵-۱۶:1۰ ستایش 

 مشارکت

 بانوان مختص ) جلسه

 باشد.(می

 یدان خراسان، خیابان اعظم نظامی، معاونت اجتماعی، آدرس: م

 سمت راست اولین کانکسداخل حیاط، 

 )حضوری(

 ۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن: 

 ۹-۱۰:1۰ صبح جمعه جمعه ۱1

 مشارکت

 بانوان مختص ) جلسه

باشد.(می  

آدرس: میدان خراسان، خیابان خاوران، خیابان اعظم نظامی، داخل 

 حیاط معاونت اجتماعی،کانکس داخل

 )حضوری(

۰۹۱۰۵۶1۱۱۵۰تلفن:   

۱۱صفحه - ۱زمانی که بندهای انکار را باز می کنیم که در مقابل معتاد کنترلی نداریم. قدم  

 

 

 

 

 

https://join.freeconferencecall.com/moaeezenastaran
https://join.freeconferencecall.com/moaeezenastaran


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شمسی در ایاالت  ۱1۴۷میالدی برابر با  ۱۹۶0تاریخچه پیدایش اولین جلسه نارانان جهان در تابستان سال

سالگی خود را جشن گرفت که گزارش آن در خبرنامه  ۵۰تولد  9۰۱0نارانان جهانی در سال  پنسیلوانیا آمریکا،

 .  د استموجو 9۰۱0مصوب خدمات جهانی درسال 

 دفتر خدمات جهانی قبل از کنفراس خدمات جهانی به وجود آمده( در  تاریخچه پیدایش دفتر خدمات جهانی(

  شمسی ۱1۶0میالدی برابر با  ۱۹09سال

  شمسی ۱1۶0میالدی برابر با سال  9۰۰۶تاریخچه اولین کنفراس خدمات جهانی در سال 

 ۱1۴۷که منحل شد ومجدد در آبان ماه  ۱1۷۰بتدا درسال تاریخچه پیدایش اولین جلسه نارانان در ایران ا 

 رسمی صورت به اعضا با بیشترشدن و بعد گرفت شکل رسمی غیر صورت به اعضا منزل در)دراستان تهران( 

اندیشه، قرچک  خادم، اوین، کلینیک پارک مطهری، ،ه تهرانچشم سر هایگروه استارت با ۱1۷۵ درسال

 . وع شدورامین و چهار صد دستگاه شر

  شمسی ۱1۷۹تاریخچه پیدایش اولین ساختار خدماتی در تهران در سال 

  ۱109تاریخچه پیدایش اولین ناحیه، ناحیه شرق تهران به طور تقریبی در سال 

 شمسی۱101تا 

  شمسی۱10۴تا ۱10۴تاریخچه پیدایش ناحیه کرج ) استان البرز امروز ( در سال 

 شمسی۱10۷تا ۱10۵های بی در سالتاریخچه ناحیه غرب تهران به طور تقری 

  شمسی۱1۹۰تاریخچه ناحیه جنوب شرق به طور تقریبی در اوایل سال 

  در تهران۱10۵بهمن  ۵و  ۶تاریخچه برگزاری اولین همایش کشوری )مجمع کشوری( در 

  در مشهد ۱10۵تاریخچه پیدایش اولین کمیته خدماتی منطقه ایران )منطقه یک ایران( آبان ماه 

  در شیراز ۱1۹۵پیدایش دومین کمیته خدماتی منطقه ایران )منطقه جنوب ایران( در سال تاریخچه 

  ۱۴۰۱ ماه تیر 91 در فعال ناحیه  ۵در نهایت تاریخچه پیدایش سومین منطقه ایران یعنی ) منطقه جدید تهران ( پاداش 

 یشمس

 

 تاریخچه پیدایش نارانان:



 

 
          

 

  /hLfOXM0ZWRk                    Wmu3Ehttps://t.me:کانال تلگرام آدرس جلسات منطقه تهران

  www.khmir.ir                                                                                      سایت نارانان:       وب

 https://instagram.com/naranon_iran                                          کانال آدرس جلسات :

  https://t.me/naranontehran                                                         تهران :  منطقه تلگرام

  https://www.instagram.com/naranontehran                              :هرانت منطقهاینستاگرام 

 ///:MbPXyRmctZ/chat.whatsapp.com/L33cdcrB4coF https    : واتساپکانال آدرس 

 ///:1841299679C1cfd1b97c6join chateitaa.com/ https/                         : ایتاکانال آدرس 

 

 درخواست:
با عشق  قاضا داردکه اعضایرا از اعضا ت از نمایندگان محترم، منطقه تهران ناراتین نارانان و مسئول کمیته آدرس جلسات

نظر که باعث پیشرفت در کار می توانند  نارانانی به عنوان بازو با توانایی و مهارت در زمینه کار با کامپیوتر و یا ایده و

   نمایند. این شماره خدماتی  ذیل تماس حاصلباشند جهت همکاری لطفا با داشته 
  منطقه تهران تگزاران آدرس جلسات نواحیتشکر فراوان از بازوان این کمیته و از خدم با

 

                                                                                                                    

 مسئول

 منطقه تهران کمیته آدرس جلسات

 نویده

 

 
 ۰۹۱۹۴۴۴۶۰۵۷تلفن همراه : 

                     Email: address.committee.tehran@gmail.com  :تهران منطقه یآدرس ایمیل کمیته آدرس ها

 

https://t.me/+iiOwZu4QWAowMTc8
http://www.khmir.ir/
https://instagram.com/naranon_iran
https://t.me/naranontehran
https://www.instagram.com/naranontehran%20%20/
https://instagram.com/naranon_iran
https://instagram.com/naranon_iran
https://instagram.com/naranon_iran
https://instagram.com/naranon_iran
mailto:Naranon.ostantehran@gmail.com

