
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 جهیزیه عروسیخرید لیست 
 پرتال راهنمای برگزاری جشن عروسی در کشور -وبسایت شادیما 

SHADIMA.COM 
 

 

 

لیساات  راهنما از وب سااایت شااادیمافایل در این 
شما عزیزان آماده  را کامل جهیزیه عروس کرده برای 

لیست سعی شده است تا تمامی لوازمی که . در ایم
ممکن اساات در منزل مورد اسااه اده  رار گیرد  کر 

 شده و بعنوان منبعی کامل باشد.

نیاازی باه تهیاه البهه الزم به  کر است کاه لزوماا 
. تمااامی مااوارد  کاار شااده در لیساات نیساات

توصاایه شااادیما ایاان اساات کااه لیساات را پریناات 
نماای کاارده و مااواردی کااه تااروری تشاا ی  

رنااق  رمااز دهیااد یااا فعاا  نیاااز نداریااد را بااا 
مشاا   کنیااد و باارای خریااد ماااب ی لیساات 
ا دام کنید. همچناین بعاد از خریاد  یمات کااال را 
در کناااار آن را درن کنیاااد تاااا در انههاااای خریاااد 
بهوانیااد مساساابه د ی اای از میاازان هزینااه خااود 

 داشهه باشید.

  با آرزوی خوشب هی برای شما
سایت شاادایماتیم تسریریه وب  

    SHADIMA.COM 

 

 

 

http://shadima.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://shadima.com/
https://shadima.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://shadima.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://shadima.com/
https://shadima.com/


 

 

 

   

 

  

 جهیزیه عروسیخرید لیست 
 پرتال راهنمای برگزاری جشن عروسی در کشور -وبسایت شادیما 
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دلم قیمت خرید  لوازم برقی آشپزخانه 
 ب ارپز و هواپز  

 چرخ خیاطی  

 کباب پز  

 اجاق گاز و فر  

 م لوط کن  

 ت م مرغ پز  

 آرام پز  

 میوه خشک کن  

 زپاپ کرن سا  

 چرخ گوشت  

 تسهر  

 ب ارپز و هواپز  

 چرخ خیاطی  

 ساندویچ ساز  

 سرخ کن  

 پلوپز و زودپز  

 آسیاب کن  

 چشمه شک ت  

 ساالدساز  

 رنده و خردکن  

 کهری بر ی  

 سبزی خردکن  

 

دلم قیمت خرید  لوازم برقی آشپزخانه 
  هوه ساز  

 ترازوی آشپزخانه  

 ماکروویو  

 آبمیوه گیری  

 چای ساز  

 سماور  

 اسپرسوساز  

 تص یه کن  

 آب سردکن  

 آب مرکبات گیر  

 کیک پز  

 پیهزاپز  

 گوشت کوب بر ی  

دلم قیمت خرید صوتی و تصویریلوازم    

 تلویزیون  

 سینمای خانگی و ساندبار  

 هالگیرنده دیجی  

 DVDپ ش کننده   

 راهی برق و مسافظسه   

 Blu-rayپ ش کننده   

 پ ش کننده خانگی  

 تبط صوت  
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/تعداددلم قیمت خرید آشپزخانه لوازم کاربردی   
 سرویس  ابلمه  

 سرویس حبوبات  

 سرویس تابه  

  هوه و دمنوش جوش  

 ک گیر م  ه اسهیل  

 ک گیر م  ه ت لون  

 بسهنی ساز  

 دسر ساز  

 من ل و کباب پز  

 انبر  غال و سیخ  

 سیخ چوبی  

 ست ادویه  

 ماست زن  

 زودپز  

 سرخ کن  

 پلوپز و زودپز  

 آسیاب کن  

 چشمه شک ت  

 ساالدساز  

 رنده و خردکن  

 بر ی کهری  

 سبزی خردکن  

 

/تعداددلم قیمت خرید آشپزخانه لوازم کاربردی   
 جام آب سماور  

  الب کیک  

  الب ژله  

 جای اسکاچ  

 سیر کوب  

 وردنه  

 سبد چا و  

 زع ران ساب  

 اس ند دودکن  

 شعله پ ش کن  

 ت هه سبزی و گوشت  

  یچی آشپزخانه  

 گردو خردکن  

  یچی خیاطی  

 جعبه  ر ره و سوزن  

 سرویس ک گیر و م  ه  

 فندک آشپزخانه  

 کاسه سماور  

 جا  اش ی کشو  

 جا  اش ی آب چکان  

 هاون  
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چوبی سرویس و فرش تخته/تعداد قیمت خرید  
 فرش دسهبافت  

 فرش ماشینی  

 موکت و روفرشی  

 تابلو فرش  

 پشهی  

 مبل اسهیل  

 مبل راحهی  

 مبل ک سیک  

 مبل ت ه واب شو  

 میز ناهارخوری  

نشیمن و خواب اتاق لوازم تعداد قیمت خرید  

 آینه  دی  

 آینه و شمعدان  

 سرویس خواب  

 رخت خواب  

 و دیواری ت رو میزیساع  

 چراغ خواب و آباژور  

 میز تلویزیون  

 سرویس روت هی  

 لوسهر پذیرایی و خواب  

  اب عکس  

 چراغ تزیینی  

 

دلم قیمت خرید نشیمن و خواب اتاق لوازم   
 میز تل ن  

 ب اری  

 گلدان دکوری  

 ناهارخوری  

 بلیجلوم  

 کنسول  

 و بالش پهو  

 تربه گیر در  

 کوسن مبل  

 روبالشی  

 ملس هتشک و   

 ویهرین و بوفه  

 کهاب انه  

 صندلی  

 جاک شی  

 چوب رخهی  

 پادری  

 نردبان  

 چوب رخهی پشت در  

 آویز لباس  

 چرخ دسهی خرید  

 پرده و چوب پرده  
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دلم قیمت خرید آشپرخانه دستمال و حوله   
 گیره لباس و دسهکش  

 رو انداز و تو انداز کابینت  

 زیر  اش ی کنار گاز  

 جای آویز دسهمال  

 مه ای و زیربش ابیزیر ابل  

 نان وسبزیجای  

 دسهکش فر و دسهگیره  

 حوله آشپزخانه  

 دسهمال نظافت  

 زیر لیوانی  

 پیش بند  

 رو وری  

میهمانی و پذیرایی لوازم تعداد قیمت خرید  
 سینی مجمع کوچک و بزرگ  

 سینی پذیرایی چند ن ره  

 سرویس غذاخوری  

 آسیاب نمک و فل ل  

 سرویس  اشق و چنگال  

 جای کارد میز پذیرایی  

  
لیوان دم دسهی و 

 پذیرایی

 کلمن و ف سک  

 جا دسهمال کاغذی  
 

میهمانی و پذیرایی لوازم تعداد قیمت خرید  
 شیرینی خوری  

 بسهنی خوری  

 میوه خوری  

 پارچ پ سهیکی  

 سینی سیلور  

 کارد میوه  

 سینی  هوه  

 کاسه و پیاله  

 سس خوری  

 ست آبلیمو  

 سینی چای  

 فل ل دان  

 رومیزی و زیربش ابی  

 سرویس کریسهال بوفه  

 دم دسهیکریسهالسرویس  

 سرویس چینی  

 سرویس  ابلمه  

 سرویس پ سهیک  

 سرویس دم کنی  

 بش اب  

 نعلبکی  

 دیس  
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دلم قیمت خرید میهمانی و پذیرایی لوازم   
 نسکافه خوری  

 سرویس ظروف مهمان  

 سرویس ظروف دم دسهی  

 پذیرایی دم دسهینمکدان  

 س ره دم دسهی  

 س ره نان  

 آجیل خوری  

 ریسوفله خو  

 اردوخوری  

 پیهزا خوری  

 مرغ خوری  

 س ره مهمان  

 زیر س ره  

 سوپ خوری  

 پیش دسهی  

 خورشت خوری  

 فنجان  

 جعبه پذیرایی  

  اشق  هوه خوری  

 نعلبکی دم دسهیاسهکان   

 نعلبکی پذیرایی اسهکان  

 نسکافه خوری  

 

دلم قیمت خرید میهمانی و پذیرایی لوازم   
 لیوان شربت خوری بلند  

 لیوان فانهزی آب سرد کن  

 سبد سیب زمینی و پیاز  

 ظرف و  الب یخ  

  ندان دم دست  

  ندان پذیرایی  

 ظروف کیک  

 چا وی کیک  

 چای صافکن  

 نمکدان تزئینی  

 ظروف س الی  

 کیک خوری  

 شکرپاش  

 ظرف مربا  

 کهری اسهیل  

  وری زع ران  

  هوه خوری  

 در باز کن  

 بانکه  

  وری  
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دلم قیمت خرید نظافت و شستشو لوازم   
 جارو شارژی یا دسهی  

 ماشین لباسشویی  

 ماشین ظرفشویی  

 رامیک شویس  

 فرش شوی  

 آبکش  

 آبگیر  

 فرچه م زن دار  

 سبد فلزی رنگی  

 دسهمال س ره  

 شلنق و  یف  

 شیشه شور  

 ب ارشو  

 آبچکان  

 خاک انداز  

 اتو پرسی  

 مینی واش  

 جارو بر ی  

 ارگانایزر  

 صافی  

 طی  

   

 

دلم قیمت خرید دستشویی و حمام سرویس   

 لیف مردانه و زنانه  

 خوشبو کننده هوا  

 حمام و دسهشوییدمپایی  

 جارو دسهشویی  

 زیرپایی حمام  

 ابزار حمام  

 الهکیسه زب  

 سنق پا  

 لگن  

 سطل  

 م زن مایع دسهشویی  

 برس توالت شوی  

 پرده حمام  

 جامسواکی  

 جاصابونی  

 لیوان  

 حوله  

 بند سیار  

 فرچه  

 تشت آب  

   

   
 

https://shadima.com/
https://shadima.com/

