
 
 

 

 

 ی اعالنات تجارتینامهخو نر تلویزیونشب   جدول نشرات                                    

 

 

 

 روز های هفته

 جمعه شنبهپنج چهار شنبه شنبهسه دو شنبه شنبهیک شنبه  تایم 
  برنامه کودک فی ثانیه   عصر 5الی  4

 افغانی-10فی ثانیه 

 )کارتون( برنامه کودک 

 افغانی-10فی ثانیه 

 )کارتون( برنامه کودک 

 افغانی-10فی ثانیه 

 )کارتون( برنامه کودک

 افغانی-10فی ثانیه 

 )کارتون( برنامه کودک

 افغانی-10فی ثانیه 

 )کارتون( برنامه کودک

 افغانی-10فی ثانیه 

 )کارتون( کودکبرنامه 

 افغانی-10فی ثانیه 

 )الیف(های ترانهبرنامه عصر 6الی  5

 افغانی-15فی ثانیه

 ها)الیف(ی ترانهبرنامه

 افغانی-15فی ثانیه

 ها)الیف(ی ترانهبرنامه

 افغانی-15فی ثانیه

 ها)الیف(ی ترانهبرنامه

 افغانی-15فی ثانیه

 ها)الیف(ی ترانهبرنامه

 افغانی-15فی ثانیه

 ها)الیف(ی ترانهبرنامه

 افغانی-15فی ثانیه

 ی هفته(دلنواز ) ویژه

 افغانی-15فی ثانیه

 خبرها            شب 7الی  6

 افغانی-25فی ثانیه 

 خبرها

 افغانی-25فی ثانیه 

 هاخبر

 افغانی-25فی ثانیه 

 خبرها

 افغانی-25فی ثانیه 

 خبرها

 افغانی-25فی ثانیه

 خبرها

 افغانی-25فی ثانیه 

 خبرها

 افغانی-25فی ثانیه 

 سریال)امپراطور دریا( شب 8الی 7

 افغانی-15فی ثانیه

 سریال)امپراطور دریا(

 افغانی-15فی ثانیه

 سریال)امپراطور دریا(

 افغانی-15فی ثانیه

 سریال)امپراطور دریا(

 افغانی-15فی ثانیه

 (فرار از زندانسریال)

 افغانی-15فی ثانیه

 سریال)فرار از زندان(

 افغانی-15فی ثانیه

 سریال)فرار از زندان(

 افغانی-15فی ثانیه

 روی خطی برنامه شب 9الی 8

 افغانی-20فی ثانیه

 ( پایتخت سریال)

 افغانی-15فی ثانیه

 ( پایتخت سریال) 

 افغانی-15ثانیهفی 

 ( پایتخت سریال)

 افغانی-15فی ثانیه

 ( پایتخت سریال)

 افغانی-15فی ثانیه

 ی بازتاب     برنامه

 افغانی-20فی ثانیه    

 ها     ی چهرهبرنامه

 افغانی-20فی ثانیه  

 شوخی ها 9:30الی  9

 افغانی-15فی ثانیه

 کنسرت های هنری

 افغانی-15فی ثانیه

 قدیما

 افغانی-15ثانیهفی 

 شوخی ها

 افغانی-15فی ثانیه

 کنسرت های هنری

 افغانی-15فی ثانیه

 قدیما

 افغانی-15فی ثانیه

 شوخی ها

 افغانی-15فی ثانیه

 (فیلم سینمایی) آمریکائی شب 11الی 9:30

 افغانی-10فی ثانیه

 (ایرانیفیلم سینمایی) 

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی) هندی(

 افغانی-10ثانیهفی 

 (چینائیفیلم سینمایی)

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی) ایرانی(

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی)هندی(

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی)افغانی(

 افغانی-10فی ثانیه

 ترانه های ماندگار شب 12الی 11

 افغانی-10فی ثانیه

 ترانه های ماندگار

 افغانی-10فی ثانیه

 ترانه های ماندگار

 افغانی-10فی ثانیه

 ترانه های ماندگار

 افغانی-10فی ثانیه

 ترانه های ماندگار

 افغانی-10فی ثانیه

 ترانه های ماندگار

 افغانی-10فی ثانیه

 ترانه های ماندگار

 افغانی-10فی ثانیه



 

 

 

 ی اعالنات تجارتینامهخو نر روز تلویزیون 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 

 شریفتفسیر 

تالوت قرآن کریم با تفسیر 

 شریف

تالوت قرآن کریم با تفسیر 

 شریف

 موسیقی آرام صبح 8الی  7

 افغانی-10فی ثانیه

 موسیقی آرام

 افغانی-10فی ثانیه

 موسیقی آرام

 افغانی-10فی ثانیه

 موسیقی آرام

 افغانی-10فی ثانیه

 موسیقی آرام

 افغانی-10فی ثانیه

 موسیقی آرام

 افغانی-10ثانیهفی 

 موسیقی آرام

 افغانی-10فی ثانیه

تکرار )برنامه کودک( فی  صبح 9الی  8

 افغانی-10ثانیه

تکرار )برنامه کودک( فی 

 افغانی-10ثانیه

تکرار )برنامه کودک( فی 

 افغانی-10ثانیه

تکرار )برنامه کودک( فی 

 افغانی-10ثانیه

تکرار )برنامه کودک( فی 

 افغانی-10ثانیه

)برنامه کودک( فی تکرار 

 افغانی-10ثانیه

تکرار )برنامه کودک( فی 

 افغانی-10ثانیه

 تکرار ) ترانه ها( صبح 10الی  9

 افغانی-10فی ثانیه

 تکرار ) ترانه ها(

 افغانی-10فی ثانیه

 تکرار ) ترانه ها(

 افغانی-10فی ثانیه

 تکرار ) ترانه ها(

 افغانی-10فی ثانیه

 تکرار ) ترانه ها(

 افغانی-10ثانیهفی 

 تکرار ) ترانه ها(

 افغانی-10فی ثانیه

 تکرار ) دلنواز (

 افغانی-10فی ثانیه

 سریال پاتریکس صبح 11الی 10

 افغانی -15فی ثانیه 

 سریال پاتریکس

 افغانی -15فی ثانیه 

 سریال پاتریکس

 افغانی -15فی ثانیه 

 سریال پاتریکس

 افغانی -15فی ثانیه 

 سریال پاتریکس

 افغانی -15ثانیه فی 

 سریال پاتریکس

 افغانی -15فی ثانیه 

 سریال پاتریکس

 افغانی -15فی ثانیه 

 سریال)فرار از زندان(تکرار  صبح  12الی  11

 افغانی-10فی ثانیه

 سریال)امپراطور دریا(تکرار 

 افغانی-10فی ثانیه

سریال)امپراطور تکرار 

 افغانی-10فی ثانیه دریا(

 سریال)امپراطورتکرار 

 افغانی-10فی ثانیه دریا(

سریال)امپراطور تکرار 

 افغانی-10فی ثانیه دریا(

 سریال)فرار از زندان(تکرار 

 افغانی-10فی ثانیه

 سریال)فرار از زندان(تکرار 

 افغانی-10فی ثانیه

 تکرار ) چهره ها و کاروان( ظهر 1الی   12

 افغانی  -10ثانیه 

 (  پایتخت ) تکرار سریال 

 افغانی -10فی ثانیه 

 (پایتخت  )تکرار سریال 

 -10فی ثانیه 

 (پایتخت  )تکرار سریال 

 -10فی ثانیه 

 (پایتخت  )تکرار سریال 

 افغانی -10فی ثانیه 

 برنامه )روی خط(تکرار 

 افغانی -10فی ثانیه 

 ) بازتاب( تکرار 

 افغانی -10فی ثانیه  

 مستند علمی ظهر 2الی  1

 افغانی-10فی ثانیه

 مستند علمی

 افغانی-10فی ثانیه

 مستند علمی

 افغانی-10فی ثانیه

 مستند علمی

 افغانی-10فی ثانیه

 مستند علمی

 افغانی-10فی ثانیه

 مستند علمی

 افغانی-10فی ثانیه

 مستند علمی

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی)افغانی( عصر 4الی  2

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی) آمریکائی(

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی) ایرانی(

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی) هندی(

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی)چینائی(

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی) ایرانی(

 افغانی-10فی ثانیه

 فیلم سینمایی)هندی(

 افغانی-10فی ثانیه


