
 
 

 

 

 ی اعالنات تجارتینامهخو نر رادیو جدول نشرات                                   

 

 

 روز های هفته

 جمعه شنبهپنج چهار شنبه شنبهسه دو شنبه شنبهیک شنبه  تایم روز
تالوت قرآن کریم با تفسیر  صبح 7الی 6

 شریف

تالوت قرآن کریم با تفسیر 

 شریف

تالوت قرآن کریم با    

 تفسیر شریف

تالوت قرآن کریم با 

 تفسیر شریف

تالوت قرآن کریم با 

 تفسیر شریف

تالوت قرآن کریم با 

 تفسیر شریف

تالوت قرآن کریم با 

 تفسیر شریف

 موسیقی غزل و میهنی صبح 8الی  7

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی غزل و میهنی

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی غزل و میهنی

 افغانی-200فی دقیقه 

 غزل و میهنی موسیقی

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی غزل و میهنی

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی غزل و میهنی

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی غزل و میهنی

 افغانی-200فی دقیقه 

کالم و پیام  موسیقی بی صبح 8:30الی 8

های اجتماعی فی دقیقه 

 افغانی-200

 موسیقی بی کالم و پیام 

دقیقه  های اجتماعی فی

 افغانی-200

 

موسیقی بی کالم و پیام 

های اجتماعی فی دقیقه 

 افغانی-200

 

موسیقی بی کالم و پیام 

های اجتماعی فی دقیقه 

 افغانی-200

 

موسیقی بی کالم و پیام 

های اجتماعی فی دقیقه 

 افغانی-200

 

موسیقی بی کالم و پیام 

های اجتماعی فی دقیقه 

 افغانی-200

 

پیام موسیقی بی کالم و 

های اجتماعی فی دقیقه 

 افغانی-200

 

 سرویس خبری  صبح 9الی  8:30

 افغانی -400فی دقیقه 

  رویس خبریس

 افغانی -400فی دقیقه  

 سرویس خبری 

 افغانی -400فی دقیقه  

 سرویس خبری 

 افغانی -400فی دقیقه  

 سرویس خبری

 افغانی -400فی دقیقه  

 سرویس خبری

 افغانی -400فی دقیقه  

 سرویس خبری

 افغانی -400فی دقیقه  

 موسیقی شاد صبح 10الی  9

 افغانی -250فی دقیقه 

 موسیقی شاد

 افغانی -250فی دقیقه 

 موسیقی شاد

 افغانی -250فی دقیقه 

 موسیقی شاد

 افغانی -250فی دقیقه 

 موسیقی شاد

 افغانی -250فی دقیقه 

 موسیقی شاد

 افغانی -250فی دقیقه 

 موسیقی شاد

 افغانی -250دقیقه فی 

 میک آزاد)پیام گیر (  صبح 11الی  10

 افغانی -300فی دقیقه 

 میک آزاد)پیام گیر ( 

 افغانی -300فی دقیقه 

 

  برنامیک آزاد)پیام گیر (

 افغانی -300فی دقیقه 

 

 میک آزاد)پیام گیر ( 

 افغانی -300فی دقیقه 

 

 میک آزاد)پیام گیر ( 

 افغانی -300فی دقیقه 

 

 میک آزاد)پیام گیر ( 

 افغانی -300فی دقیقه 

 

 میک آزاد)پیام گیر ( 

 افغانی -300فی دقیقه 

الی  11

 صبح11:30

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 



 

 

 

 

 

 

 روز های هفته

 جمعه شنبهپنج شنبهچهار  شنبهسه دو شنبه شنبهیک شنبه  تایم روز
 دشنو گفت و 12الی  11:30

 افغانی -400فی دقیقه 

 شنود گفت و

 افغانی -400فی دقیقه 

 شنود گفت و  

 افغانی -400فی دقیقه 

 شنود گفت و

 افغانی -400فی دقیقه 

 دشنو گفت و

 افغانی -400فی دقیقه 

 شنود گفت و

 افغانی -400فی دقیقه 

 شنود گفت و

 افغانی -400فی دقیقه 

 برنا( رادیو  سرویس خبر ) 12:30الی 12

 افغانی-400فی دقیقه

 برنا( رادیو  سرویس خبر )

 افغانی-400فی دقیقه

 برنا( رادیو  سرویس خبر )

 افغانی-400فی دقیقه

 برنا( رادیو  سرویس خبر )

 افغانی-400فی دقیقه

 برنا( رادیو  سرویس خبر )

 افغانی-400فی دقیقه

 برنا( رادیو  سرویس خبر )

 افغانی-400فی دقیقه

 برنا( رادیو  خبر ) هفت

 افغانی-400فی دقیقه

 موسیقی آرام ... شاد عصر 4الی 12:30

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام ... شاد

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام ... شاد

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام ... شاد

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام ... شاد

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام ... شاد

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام ... شاد

 افغانی -200فی دقیقه 

 کاوش  عصر 5الی  4

 افغانی  -300فی دقیقه 

 پیام های  حقوقی و اجتماعی 

 افغانی -300فی دقیقه 

 زن  امروز  

 افغانی-300فی دقیقه 

 زندگی سالم

 افغانی-300فی دقیقه

 حقوق خانواده

 افغانی -300فی دقیقه 

 کاوش

 افغانی-300فی دقیق

 پیام های  حقوقی و اجتماعی 

 افغانی -300فی دقیقه

 ) درخواستی ها(برنامه ترانها  عصر 6الی  5

 افغانی  -300فی دقیقه   

 ) درخواستی ها(برنامه ترانها 

 افغانی -300فی دقیقه   

 درخواستی ها( )برنامه ترانها 

 افغانی -300فی دقیقه   

 ) درخواستی ها(برنامه ترانها 

 افغانی -300فی دقیقه   

 ) درخواستی ها(برنامه ترانها 

 افغانی -300فی دقیقه   

 ) درخواستی ها(برنامه ترانها 

 افغانی -300فی دقیقه   

 ) درخواستی ها(برنامه ترانها 

 افغانی -300فی دقیقه   

 سرویس خبری  شام 6:30الی 6 

 افغانی -400فی دقیقه 

 سرویس خبری 

 افغانی -400فی دقیقه 

 سرویس خبری 

 افغانی -400فی دقیقه 

 سرویس خبری 

 افغانی -400فی دقیقه 

 سرویس خبری 

 افغانی -400فی دقیقه 

 سرویس خبری 

 افغانی -400فی دقیقه 

  هفت خبر

 افغانی -400فی دقیقه 

  دل نواز موسیقی شام 7الی  6:30

 افغانی - 200فی دقیقه 

 

  دل نواز موسیقی

 افغانی - 200فی دقیقه 

 

  دل نواز موسیقی

 افغانی - 200فی دقیقه 

 

  دل نواز موسیقی

 افغانی - 200فی دقیقه 

 

  دل نواز موسیقی

 افغانی - 200فی دقیقه 

 

  دل نواز موسیقی

 افغانی - 200فی دقیقه 

 

  دل نواز موسیقی

 افغانی - 200دقیقه  فی

 

 خبرهای شبانه    7:30الی  7

 افغانی -400فی دقیقه 

 

 خبرهای شبانه 

 افغانی -400فی دقیقه 

 

 خبرهای شبانه

 افغانی -400فی دقیقه 

 

 خبرهای شبانه

 افغانی -400فی دقیقه 

 

 خبرهای شبانه

 افغانی -400فی دقیقه 

 

 خبرهای شبانه

 افغانی -400فی دقیقه 

 

 خبرهای شبانه 

 افغانی -400فی دقیقه 

 



 

 

 

 روز های هفته

 جمعه شنبهپنج چهار شنبه شنبهسه دو شنبه شنبهیک شنبه  تایم روز
 8:30الی  7:30

 شب

 موسیقی شاد 

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی شاد 

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی شاد 

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی شاد 

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی شاد 

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی شاد 

 افغانی-200فی دقیقه 

 موسیقی شاد 

 افغانی-200فی دقیقه 

 گفت وشنود شب 9الی  8:30

 افغانی- 400فی دقیقه 

 گفت وشنود

 افغانی- 400فی دقیقه 

 گفت وشنود

 افغانی- 400فی دقیقه 

 دگفت وشنو

 افغانی- 400فی دقیقه 

 گفت وشنود

 افغانی- 400فی دقیقه 

 گفت وشنود

 افغانی- 400فی دقیقه 

 گفت وشنود

 افغانی- 400فی دقیقه 

 آهنگ های کنسرتی شب 10الی  9

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 کنسرتی آهنگ های

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 آهنگ های کنسرتی

 افغانی -200فی دقیقه 

 

 موسیقی آرام و شعر شب  12الی  10

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام و شعر

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام و شعر

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام و شعر

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام و شعر

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام و شعر

 افغانی -200فی دقیقه 

 موسیقی آرام و شعر

 افغانی -200فی دقیقه 


