جدول پخش برنامه هاي مرکز اراک نوروز 95
ايام هفته
تاریخ

شنبه

يكشنبه

29/12/94

95/1/1

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

95/1/2

95/1/3

95/1/4

95/1/5

95/1/6

آغاز سال جدید

ايام هفته
تاریخ

ساعت 8:00:08 :
اذان

اذان

ساعت 8:00:08 :

مناسبت روز

مناسبت روز

0:15

0:30

0:15

خبر سراسری(ز)30-

خبر سراسری(ز)30-

خبر سراسری(ز)30-

خبر سراسری(ز)30-

خبر سراسری(ز)30-

خبر سراسری(ز)30-

خبر سراسری(ز)30-

0:30

0:45

0:45

1:00

1:00

1:15

1:30

1:15

شب های ایران (ت )90-شب های ایران (ت )90-شب های ایران (ت )90-شب های ایران (ت )90-شب های ایران (ت )90-شب های ایران (ت )90-شب های ایران (ت)90-

1:30

1:45

1:45

2:00

2:00

2:15

قصه های سرزمین من (ت)20-

قصه های سرزمین من (ت)20-

قصه های سرزمین من (ت)20-

قصه های سرزمین من (ت)20-

قصه های سرزمین من (ت)20-

قصه های سرزمین من (ت)20-

قصه های سرزمین من (ت)20-

نشانه ،آنونس شهرستانها (پ)5-

نشانه ،آنونس شهرستانها (پ)5-

نشانه ،آنونس شهرستانها (پ)5-

نشانه ،آنونس شهرستانها (پ)5-

نشانه ،آنونس شهرستانها (پ)5-

نشانه ،آنونس شهرستانها (پ)5-

افق روشن(ت)25-

افق روشن(ت)25-

افق روشن(ت)25-

افق روشن(ت)25-

افق روشن(ت)25-

افق روشن(ت)25-

افق روشن(ت)25-

آنونس  ،psa،ترانه (پ)5-

آنونس  ،psa،ترانه (پ)5-

آنونس  ،psa،ترانه (پ)5-

آنونس  ،psa،ترانه (پ)5-

آنونس  ،psa،ترانه (پ)5-

آنونس  ،psa،ترانه (پ)5-

آنونس  ،psa،ترانه (پ)5-

قند پارسی(ت)15-

قند پارسی(ت)15-

قند پارسی(ت)15-

قند پارسی(ت)15-

قند پارسی(ت)15-

قند پارسی(ت)15-

قند پارسی(ت)15-

2:30
2:45

3:00
3:15

3:30

قول وغزل (ت)10-

قول وغزل (ت)10-

قول وغزل (ت)10-

قول وغزل (ت)10-

قول وغزل (ت)10-

قول وغزل (ت)10-

قول وغزل (ت)10-

آنونس برنامه در حریم نور (پ)5-

آنونس برنامه در حریم نور (پ)5-

آنونس برنامه در حریم نور (پ)5-

آنونس برنامه در حریم نور (پ)5-

آنونس برنامه در حریم نور (پ)5-

آنونس برنامه در حریم نور (پ)5-

آنونس برنامه در حریم نور (پ)5-

3:45

4:00

نمایش سیمرغ (ت)30-

4:45

سالها (ت)30-

سخنرانی دکتر رفیعی (ت)40-

سخنرانی دکتر رفیعی (ت)40-

سرود (پ)5-

سرود (پ)5-

زالل جاری (ت)10-

زالل جاری (ت)10-

آنونس معرفی برنامه( psa ،پ)5-

5:15

سپیده وصل (ض)25-

سپیده وصل (ض)20-

5:30

قرآن و ترجمه (پ)10-

قرآن و ترجمه (پ)10-

اذان و نماز صبح (پ)10 -

اذان و نماز صبح (پ)10 -

تعقیبات نماز صبح (پ )10 -

تعقیبات نماز صبح (پ )10 -

5:45

6:00
6:15

6:30

2:45

3:00
3:15

3:30

سالها (ت)30-

سالها (ت)30-

سالها (ت)30-

سالها (ت)30-

سالها (ت)30-

آنونس معرفی برنامه( psa ،پ)5-

آنونس معرفی برنامه( psa ،پ)5-

آنونس معرفی برنامه( psa ،پ)5-

آنونس معرفی برنامه( psa ،پ)5-

آنونس معرفی برنامه( psa ،پ)5-

سپیده وصل (ض)20-

سپیده وصل (ض)20-

سپیده وصل (ض)20-

سپیده وصل (ض)20-

سپیده وصل (ض)20-

3:45

4:00
4:15

4:30

قرآن و ترجمه(پ)10-

آنونس معرفی برنامه( psa ،پ)5-

5:00

2:30

نمایش صد سال به این نمایش صد سال به این نمایش صد سال به این نمایش صد سال به این نمایش صد سال به این نمایش صد سال به این

4:15

4:30

2:15

حریم ریحانه (ض)5-
حریم ریحانه (ض)5-
آنونس و ( psaپ)5-
آنونس و ( psaپ)5-
سرود جمهوری اسالمی ایران ،نشانه ایستگاهی و معرفی برنامه ها (پ)5-

آوای کتاب (ت)25-

آوای کتاب (ت)25-

4:45

اذان و نماز صبح (پ)10 -
تعقیبات نماز صبح (پ )10 -
حریم ریحانه (ض)5-

حریم ریحانه (ض)5-

حریم ریحانه (ض)5-

حریم ریحانه (ض)5-

حریم ریحانه (ض)5-

زالل جاری (ت)10-

زالل جاری (ت)10-

زالل جاری (ت)10-

زالل جاری (ت)10-

زالل جاری (ت)10-

سرود (پ)5-

سرود (پ)5-

سرود (پ)5-

سرود (پ)5-

سرود (پ)5-

5:00
5:15

5:30

سخنرانی دکتر رفیعی (ت)40-
آنونس و ( psaپ)5-

آوای کتاب (ت)25-

سخنرانی دکتر رفیعی (ت)40-

سخنرانی دکتر رفیعی (ت)40-

سخنرانی دکتر رفیعی (ت)40-

آنونس و ( psaپ)5-
آنونس و ( psaپ)5-
سرود جمهوری اسالمی ایران ،نشانه ایستگاهی و معرفی برنامه ها (پ)5-

آوای کتاب (ت)25-

آوای کتاب (ت)25-

آنونس و ( psaپ)5-

سخنرانی دکتر رفیعی (ت)40-

5:45

6:00

آنونس و ( psaپ)5-

6:15

آوای کتاب (ت)25-

آوای کتاب (ت)25-

6:30

6:45

6:45

7:00

7:00

7:15

7:30

7:15

صبح چهار فصل (ت)90-

وقت شکفتن (ز)300-

صبح چهار فصل (ت )90-صبح چهار فصل (ت )90-صبح چهار فصل (ت )90-صبح چهار فصل (ت )90-صبح چهار فصل (ت)90-

7:30

7:45

7:45

8:00

8:00

8:15

8:30
8:45

9:00

8:15

خبر سراسری (ز)30-

خبر سراسری (ز)30-

خبر سراسری (ز)30-

خبر سراسری (ز)30-

خبر سراسری (ز)30-

خبر سراسری (ز)30-
آنونس،psa،پرومو(پ)5-

آنونس،psa،پرومو(پ)5-

آنونس،psa،پرومو(پ)5-

آنونس،psa،پرومو(پ)5-

آنونس،psa،پرومو(پ)5-

آنونس،psa،پرومو(پ)5-

بهاریه (پ)15 -

بهاریه (پ)15 -

بهاریه (پ)15 -

بهاریه (پ)15 -

بهاریه (پ)15 -

بهاریه (پ)15 -

آنونس معرفی استان ،برنامه ها (پ)10-

آنونس معرفی استان ،برنامه ها (پ)10-

آنونس معرفی استان ،برنامه ها (پ)10-

آنونس معرفی استان ،برنامه ها (پ)10-

آنونس معرفی استان ،برنامه ها (پ)10-

آنونس معرفی استان ،برنامه ها (پ)10-

قند و عسل (ت)30-

قند و عسل (ت)30-

قند و عسل (ت)30-

قند و عسل (ت)30-

قند و عسل (ت)30-

خبر سراسری (ز)35-

8:30
8:45

9:00
9:15

9:15

9:30

9:30

9:45

9:45

10:00

10:00

10:15

وقت شکفتن (ز-

10:30

)150

ادامه وقت شکفتن (ز)300-

10:15

10:30

10:45

وقت شکفتن (ز-

وقت شکفتن (ز-

وقت شکفتن (ز-

وقت شکفتن (ز-

وقت شکفتن (ز-

10:45

11:00

)150

)150

)150

)150

)150

11:00

11:15

11:15

11:30

11:30

11:45

در حریم نور(ض)20-

12:00
ايام هفته
راهنماي کنداکتور:

11:45

در حریم نور(ض)20-

12:00

قرآن و ترجمه (پ)10-

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

ز  -زنده

م-مشارکتی

ض-ضبطی

ب-بازپخش

ت  -تامینی

ر-رله

جمعه

ايام هفته

معاونت صداي مرکز اراک

