
JUNE Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Time
   24:00   

Rerun
رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها

      1:00        

Rerun
راندوو راندوو راندوو راندوو راندوو راندوو نقطه رس خط 

 شنبه4تکرار 

    2:00      

Rerun
راندوو به دنبال خورشید هفت خوان موسیقی به دنبال خورشید گذرگاه فرهنگ به دنبال خورشید نقطه رس خط 

 شنبه4تکرار 

       3:00        

Rerun
دایره تندرستی  1  تکرار بر بال خیال  

شنبه
ستارگان تابناک از تصنیف تا ترانه دایره تندرستی دکتی فرید

ی
هتر و زندگ

     4:00      

Rerun
نقطه رس خط 

تکرار  شنبه
شهد و شکر شهد و شکر دکتی فرید شهد و شکر شهد و شکر

ی
هتر و زندگ

     5:00      

Rerun
نقطه رس خط 

تکرار  شنبه
شهد و شکر شهد و شکر دکتی فرید شهد و شکر شهد و شکر گذرگاه فرهنگ

       6:00      

Live
سالم امروز سالم امروز سالم امروز سالم امروز سالم امروز سالم امروز هزاردستان

       7:00      

Live
سالم امروز سالم امروز سالم امروز سالم امروز سالم امروز سالم امروز هزاردستان

       8:00      

Live

اخبار                  

سالم امروز

اخبار                 

سالم امروز

اخبار                  

سالم امروز

اخبار                 

سالم امروز

     اخبار                   

 سالم امروز

اخبار               سالم 

امروز
دایره تندرستی

       9:00      

Live
رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها

       10:00      

Live
رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها

       11:00      

Live
به دنبال خورشید هفت خوان موسیقی به دنبال خورشید گذرگاه فرهنگ به دنبال خورشید دایره تندرستی بر بال خیال

       12:00      

Live
شهد و شکر شهد و شکر دکتی فرید شهد و شکر شهد و شکر نقطه رس خط راندوو

       13:00      

Live
شهد و شکر شهد و شکر دکتی فرید شهد و شکر شهد و شکر نقطه رس خط راندوو

       14:00      

Live
میبدی میبدی میبدی میبدی میبدی میبدی میبدی

       15:00      

Live
میبدی میبدی میبدی میبدی میبدی میبدی میبدی

       16:00      

Live
رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها

       17:00      

Live
رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها

       18:00      

Live

اخبار                 

راندوو
اخبار                 

راندوو
اخبار                 

راندوو
اخبار                 

راندوو
اخبار                 

راندوو
از تصنیف تا ترانه هزاردستان

       19:00      

Live
از تصنیف تا ترانه

ی
هتر و زندگ نقطه رس خط ستارگان تابناک هزاردستان نقطه رس خط 

تکرار  شنبه
هزاردستان

       20:00      

Live
دکتی فرید

ی
هتر و زندگ نقطه رس خط هفت خوان موسیقی هزاردستان نقطه رس خط 

تکرار  شنبه
دکتی فرید

   21:00   

Rerun
میبدی میبدی میبدی میبدی میبدی

ی
هتر و زندگ ستارگان تابناک

    22:00    

Rerun
میبدی میبدی میبدی میبدی میبدی

ی
هتر و زندگ هفت خوان موسیقی

   23:00   

Rerun
رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها رازها و نیازها


