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خانه / خانه و آشپزخانه / لیست کامل جهاز عروس

توضیحات(0) نظرات

لیست کامل جهاز عروس:

در فرهنگ و عرف خانواده های ایرانی، پس از اینکه دو جوان به عقد ازدواج هم در آمدند؛ پروسه ی خرید جهیزیه عروس آغاز می شود.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی، خرید جهیزیه همچون سایر هزینه های زندگی بر عهده ی زوج می باشد.

اما بر اساس عرف و سنت، بخش عمده ی جهیزیه را خانواده ی دختر تقبل می کنند؛ تا شاید بتوانند باری از روی دوش آقای داماد برداشته باشند.

معموال چند ماه مانده به برگزاری مراسم ماراتن خرید جهیزیه توسط خانواده عروس آغاز می شود.

این ماراتن نفس گیر عالوه بر اینکه به بودجه ی قابل توجهی نیاز دارد، نیازمند صرف زمان و به خرج دادن ذوق و سلیقه است.

در این میان گاهی به دلیل کمبود وقت، ممکن است خانواده ها، خرید برخی از وسایل ضروری را از قلم بیاندازند.

یا برای خرید اقالم ضروری بدون تحقیق و بررسی دست به انتخاب بزنند. بهترین پیشنهاد برای اینکه دچار چنین مشکالتی در خرید نشوید رعایت چند نکته ی اساسی است:

مشورت قبل از خرید جهیزیه عروس

برای خرید کاالهای ضروری و اساسی حتما تحقیق کرده و درباره ی مارک های موجود در بازار اطالعات کسب کنید.

بهترین روش برای تحقیق این است که از آشنایان و دوستان خود که به تازگی جنس مشابهی را خریده اند؛ پرس و جو کنید. قطعا کسانی که از یک کاال استفاده کرده اند

بهتر از فروشندگان می توانند شما را راهنمایی کنند.

عالوه بر این، اگر با دیدی باز به خرید بروید در تله ی تبلیغاتی فروشندگان گرفتار نخواهید شد.

چون هزینه ی انجام شده برای خرید یک کاال به هدر نخواهد رفت و رضایت کامل از کیفیت آن را در پی خواهد داشت.

تهیه ی لیست جهیزیه :

برای اینکه تمام جوانب را برای خرید جهیزیه عروس در نظر بگیرید و هنگام خرید دچار بی نظمی و فراموشی ، بهتر است اقالم مورد نیاز را فهرست کرده و بر اساس کاربرد

دسته بندی کنید

مثال وسایلی که برای اتاق خواب نیاز است در یک دسته قرار دهید، وسایلی که متعلق به پذیرایی و نشیمن است در یک دسته و وسایل برقی در یک دسته ی جدا و وسایل

کاربردی مربوط به آشپزخانه نیز در دسته ای دیگر قرار گیرد.

داشتن نظم فکری در خرید این امکان را برای شما فراهم میکند که بدون از قلم انداختن ملزومات خود، خرید کنید و در نهایت از خرید خود لذت ببرید.

(دیدگاه 0 کاربر)
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زمان بندی برای خرید جهیزیه

معموال مادرانی که دختران دم بخت دارند، از چند سال قبل از ازدواج او اقدام به تهیه ی مایحتاج ضروری برای او می کنند.

مادران با سلیقه، بخشی از ملزومات جهیزیه را می دوزند و به شکل آماده نگهداری می کنند؛ تا در موقع نیاز به دردسر نیوفتند.

رختخواب ها، روکش ها، دمکنی ها، دستمال های آشپزخانه و سایر ملزومات دوختنی، اگر از قبل تهیه شده باشد می تواند در صرفه جویی زمان بسیار تاثیر گذار باشد.

پرهیز از چشم و هم چشمی در خرید

در خرید جیزیه به این نکته توجه داشته باشید که این وسایل تنها برای رفع نیازهای شما خریداری می شوند؛ پس تنها کسی که می تواند روی خوب یا بد بودن آنها اظهار

نظر کند، شما هستید.

برای ساختن خانه ی خود به جای چشم و هم چشمی، به بودجه، نیاز و عرف خانواده ی خود نگاه کنید؛ تا به جای همراه شدن با موج تنش ها تنها و تنها به آرامشی در

انتظار شماست، بیندیشید.

خود و زندگی خود را با هیچ کس از نزدیکان مقایسه نکنید.

چرا که کم یا زیاد بودن جهیزیه مالکی برای خوشبختی یا بدبختی افراد نیست

سعی کنید به جای تحمیل فشار مالی به خانواده در آخرین لحظه های حضور خود در منزل پدر و مادر جوی شاد و توام با آرامش بسازید و از با هم بودن نهایت لذت را

ببرید.

بررسی خانه ی نوعروس

اگر آقای داماد منزل مسکونی دارند، می توانید قبل از شروع پروسه ی خرید به بررسی ابعاد مختلف خانه پرداخته و برای خرید وسایل با دیدی باز اقدام کنید.

ابعاد خانه اگر از پیش مشخص باشد، در خرید کردن وسایل عاقالنه عمل کرده و از خرید وسایل غیر ضروری پرهیز می کنید.

اگر هم قصد رهن یا اجاره ی خانه دارید بهتر است قبل از آغاز خرید این کار را انجام دهید تا به تناسب متراژ خانه وسایل را خریداری نما�د.

برای سهولت در خرید وسایل جهیزیه، در اینجا لیستی تهیه شده است که شامل تمام اثاثیه ی مورد نیاز منزل یک نوعروس می باشد.

این لیست کامل می تواند برای آغاز یک خرید خوب، بسیار راهگشا باشد.

البته در نظر داشته باشید که این لیست یک پیشنهاد صرف می باشد و می تواند به تناسب بودجه و سلیقه ی خانواده های مختلف تغ�ر کند.

لیست خرید جهیزیه:

لوازم آشپزخانه: 

یخچال 

فریزر 

اجاق گاز 

مایکروویو 

ظرفشویی 

لباسشویی 

سرخ کن 

چرخ گوشت 

پلو پز 

آرام پز 

زود پز 

بخارپز 

غذاساز

چای ساز 

سماور

توستر 

سبزی خرد کن 

ساندویچ ساز 

کتری برقی 

همزن برقی 

سرویس حبوبات 

سرویس قاشق مهمان 

سرویس قاشق دم دستی 

سرویس کریستال بوفه 
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سرویس کریستال دم دستی 

سرویس ظروف مهمان 

سرویس ظروف دم دستی 

سرویس پیرکس 

سرویس چینی 

سرویس صبحانه 

سرویس قابلمه تفلون 

سرویس قابلمه تفلون دم دستی 

سرویس روحی 

سرویس پالستیک 

سرویس دم کنی 

سرویس غذا نگه دار 

سرویس چاقو 

قهوه خوری تزئینی 

قهوه خوری 

فالسک چای 

همزن دستی 

کفگیر مالقه استیل 

کفگیر مالقه تفلون 

کفگیر مالقه استیل سفره 

کفگیر مالقه پایه کوتاه 

قوری و کتری رو گازی 

قوری و کتری پیرکس 

کتری استیل

قوری پیرکس با گرم نگه دارنده 

قوری زعفران 

سینی و کاسه سماور 

جام آب سماور 

سبد تفاله چایی 

سینی مجمع بزرگ 

سینی مجمع کوچک 

سینی سیلور 

سینی قهوه ۲سایز 

سینی چای کریستالی 

سینی دو نفره 

سینی پذیرایی ۳ سایز 

گلدان کریستال 

شیشه های مخصوص یخچال و کابینت 

نمکدان دم دستی 

نمکدان پذیرایی 

زعفران ساب 

فلفل دان 

جای زعفران 

هاونگ کریستالی 

ظرف روغن مایع 

نسکافه خوری 

پارچ یخچال 

شیشه آب 

استکان دم دستی 

استکان پذیرایی 

پارچ و لیوان دم دستی 

پارچ و لیوان مهمان 

ست آبلیمو ، آبغوره 

قندان دم دستی 

قندان پذیرایی 
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یخ دون 

گالب پاش 

شیشه شیر 

گیره لباس 

کارد میوه 

کاور لوازم برقی 

فنجان چای 

نعلبکی 

سیخ 

توری ماهی 

توری کباب 

جای نان پالستیکی 

جای سبزی پالستیکی 

دبه بزرگ و کوچک 

پتوی مسافرتی 

قابلمه پیرکس ۳ تایی 

در باز کن معمولی 

بستنی خوری 

لیوان شربت خوری بلند و کمر باریک 

لیوان فانتزی برای آب سرد کن 

پیتزا خوری 

رولت خوری کریستالی 

خاک انداز استیل 

سبد فلزی رنگی 

قالب کتلت 

ابر سفره پاک کن 

گیره های چسبی 

مرغ خوری بزرگ و کوچک 

کفگیر و چنگال چوبی 

گوشت کوب استیل 

ظروف کیک 

چاقوی کیک 

اسفند دود کن 

اسفند دود کن منقلی 

چای صافکن 

رنده معمولی 

رنده ۱۰ کاره 

تخته سبزی 

تخته گوشت چوبی 

جای سیب زمینی و پیاز 

ترازوی آشپزخانه 

قیچی قند 

رو انداز و تو انداز کابینت 

زیر قابلمه ای 

شعله پخش کن 

الک 

سیر کوب 

ابزار آالت آشپزخانه 

آبکش استیل ۳ پارچه 

رنده تخم مرغ 

فرچه سبد 

شیشه شور 

فرچه مخزن دار 

چنگال ساالد 

چنگال زیتون 
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چنگال کوکو 

انبر ذغال 

سیخ چوبی 

زیر قاشقی کنار گاز 

قیف دو سایز 

زیر لیوانی 

هاونگ مرمر 

وردنه 

سبد چاقو 

رنده سیر 

رو یخچالی 

نمکدان تزئینی 

ماهی تابه چدن 

گیره جوراب 

صافی 

شلنگ 

شیشه شور با ابر 

آب مرکبات گیری 

گیره دستکش 

پیمانه فلفل و نمک 

ظروف سفالی آبگوشت خوری 

جارو دستی 

جای آویز دستمال 

حوله آشپزخانه 

دستمال سفره 

کارد و چنگال پذیرایی 

همزن شیشه ای سس 

آویز لیوان 

جا قاشقی برای داخل کشو 

جا قاشقی برای آب چکان 

جای اسکاچ 

جای کارد برای سر میز پذیرایی 

سبدهای چوبی 

ست ادویه 

سطل برای تی کشیدن 

کیسه سبزی 

گردو خرد کن 

قاشق قهوه خوری 

جا لیوانی استیل 

سبد میوه استیل 

سفره نان 

سفره دم دستی 

سفره مهمان 

زیر سفره دم دستی 

زیر سفره مهمان 

جای سیخ 

پارچ پالستیکی

لوازم دستشویی:

(فرچه ، سطل، آفتابه، دمپایی دستشویی، جاروی دستشویی،اسکاچ دستشویی)

لوازم حمام:

(سنگ پا، لیف حمام مردانه و زنانه، کیسه، چهار پایه حمام، تشت آب، تشت لباس، دمپایی حمام)

لوازم دیگر:
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دستمال آشپزخانه 

توری رختهای چرک 

زیر دری پا 

ضرب گیر در

جاروی کوچک 

اسکاچ توری 

چهار پایه متوسط 

نردبان 

بقچه های زیپ دار 

حوله صورت و دستشویی 

سطل زباله و کلینکس پذیرایی 

چوبرختی پشت در 

آویز لباس 

آویز طبقه ای 

چرخ دستی خرید 

پادری 

رو فرشی 

پشتی 

مجسمه آبشاری 

پرده و چوب پرده 

جا کلیدی 

میز تلفن 

ساعت آشپزخانه 

جارو 

خاک انداز و فرچه 

تی 

دمپایی آشپزخانه

لوازم اتاق پذیرایی: 

ضبط صوت 

تلوزیون 

فرش 

بوفه 

میز تلوزیون 

میز ناهار خوری 

مبلمان 

کوسن مبل تزئینی 

رو انداز مبل 

ساعت دیواری 

ساعت رو میزی 

لوستر پذیرایی 

آباژور پایه دار 

لوازم اتاق خواب: 

سرویس خواب 

لوستر اتاق خواب 

آباژور میزی 

روتختی دم دستی 

رو بالشی 

رو انداز پشتی 

رختخواب 

خوشخواب 

پتو 

رو تختی 

رو انداز لوازم صوتی

صفحه نخست بالگ آشپزخانهلوازم خانگی محصوالت آموزشی قوانین و مقررات درباره ی فروشگاه تماس با ما 
پیشنهاد شگفت انگیز



https://kiyankala.com/
https://kiyankala.com/category/blog/
https://kiyankala.com/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://kiyankala.com/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
https://kiyankala.com/product-category/amozesh/
https://kiyankala.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86/
https://kiyankala.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://kiyankala.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://kiyankala.com/shop/
javascript:void(0);


لوازم متفرقه:

چرخ خیاطی 

قیچی خیاطی 

جعبه سوزن و قرقره 

جعبه پارچه ای سوزن 

عروسک بستن پرده 

جارو برقی 

جاروی شارژی 

بخار شور 

اتوی پرسی 

جاکفشی 

چوب رختی

نکات طالیی

قبل از اقدام به خرید حتما لیست تهیه کنید. 

برای خرید اقالم ضروری، حتما از نزدیکان خود درباره ی مارک های مختلف پرس و جو کنید. 

سعی کنید در دام تبلیغات فروشنده ها گرفتار نشوید. 

لوازمی را خریداری کنید که واقعا به آن ها احتیاج پیدا خواهید کرد. 

از چشم و هم چشمی اجتناب کنید. 

لوازم جهیزیه باید باب طبع عروس خانم باشد، به دخالت های بی مورد دیگران اهمیت ندهید. 

از خرید وسایلی که کاربردهای یکسانی دارند خودداری کنید. 

برای خرید وسایل حتما متراژ خانه نو عروس را در نظر بگیرید. 

حتما به وسع مالی خانواده توجه کرده و آن ها را در فشار مالی قرار ندهید. 

کم یا زیادی جهیزیه هیچ تاثیری در خوشبختی یا بدبختی شما نخواهد داشت.

محصوالت مرتبط

بقچه لباس پارچه ای سایز دو

39,000 تومان

میز و صندلی تاشو 4 نفره سفری

650,000 تومان

بقچه لباس پارچه ای سایز سه

49,000 تومان

ست مسافرتی چای خوری لیمون

106,000 تومان

جاکفشی آپارتمانی

449,000 تومان
490,000 تومان

حراج

709389544383 روز هفته 24 ساعته پاسخگوی شما هستيم. نياز به مشاوره داريد؟ تماس بگيريد.فاصله ما ، با شما فقط یک تماس است. info@kiyankala.com

 خدمات مشتریان

تماس با ما

حساب کاربری من

تماس با ما

آدرس: اصفهان_خیابان کاوه_خیابان گلستان

خيابان صفا نبش كوچه22

کیان کاال با ارائه طیف گسترده  ای از معتبرترین برندها در گروه  های مختلف و با همکاری نزدیک با وارد کنندگان و توزیع  کنندگان اصلی این کاالها در ایران، تالش می  کند تا

نیازهای متفاوت مشتریان با کاربری  های متفاوت آنان را برآورده سازد. ارائه قیمت  های کامال رقابتی و مناسب، همراه با کیفیت مطلوب خدمات پس از فروش از اولویت  های

کیان کاال محسوب می شود. کیان کاال با درک اهمیت این موضوع برای مشتریان خود و با بکارگیری نهایت توان و ابزارهای در دسترس در تعامالت خود با تامین  کنندگان،

می   کوشد امکان ارائه پا�ن   ترین قیمت   ها و بهترین خدمات را فراهم آورد. طرح   های مشوق خرید همواره مورد توجه مشتریان بوده و کیان کاال نیز به منظور قدردانی از

مشتریان وفادار خود همواره تخفیف  های قابل توجهی را در قالب طرح های مختلف مشوق خرید برای آنان در نظر می   گیرد. کیفیت و سهولت استفاده از وب  سایت کیان کاال و

خدمات ارائه شده در آن، همواره یکی از مهم  ترین و با اولویت ترین موضوعات در کیان کاال بوده است و همه کارکنان فنی و تخصصی آن نهایت تالش خود را به عمل می آورند

تا با ارائه با کیفیت  ترین و به  روز ترین سرویس  های مبتنی بر وب و تسهیل تمامی فرآیندهای خرید آسان ، راحت و مطمئن در وب سایت کیان کاال، خدماتی شایسته و تجربه ای

خوشایند را برای مخاطبان خود به ارمغان بیاورند.

ما را دنبال کنید:

خبرنامه: اولین کسی باشید که خبردار میشه!
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ارسالایمیل *

حسن کیان ارثی

درباره فروشگاه اینترنتی کیان کاال

فروشگاه

تلفن: 09389544383 ، 09133058702

Info@kiyankala.com :ایمیل

ایمیل *
صفحه نخست بالگ آشپزخانهلوازم خانگی محصوالت آموزشی قوانین و مقررات درباره ی فروشگاه تماس با ما 

پیشنهاد شگفت انگیز

کیان کاال یک فروشگاه اینترنتی با گستره ای از کاالهای متنوع برای تمام اقشار جامعه است,که برای کاربران خود تجربه لذت بخش خرید اینترنتی را تداعی میکند ( خرید آسان ، راحت و مطمئن ) سه اصل اساسی کیان کاال میباشد
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