
 معرفی لیست کامل تمام اقالم جهیزیه عروس

2022 – 1401سال :   

در خالل جریانات سنت پسندیده ازدواج و رفتن به خانه بخت، مهمترین، ضروری ترین، زمان برترین و 

می باشد.  جهیزیه عروس از همه مهتر پرخرج ترین مورد از اقدامات قبل از عروسی، پرداختن به خرید

لیست کامل جهیزیه  در این مقاله قصد داریم به معرفی و توضیحات مختصری در خصوص

بپردازیم عروس . 

موارد ریز و درشت زیادی را شامل میشود و ممکن است هنگام خرید،  جهیزیه عروس و از آنجایی که

ه لیستی تحت خیلی از موارد مهم و مورد نیاز که کامال ضروری هستند، فراموش شود؛ در نتیج

آماده شده است؛ که فقط جهت یادآوری بوده و هیچگونه اجبار و  لیست کامل جهیزیه عروس عنوان

الزامی را شامل نمیشود. انتخاب از بین این لیست به شدت سلیقه ای بوده و بسته به میزان بودجه و نیاز 

 .عروس و داماد تعیین میشوند

 جهیزیه چیست؟

دارایی ها و اموالی گفته می شود که در اکثر فرهنگ ها، توسط عروس به  جهاز یا همان جهیزیه، به

منزل مشترک آورده میشود؛ که در حالت کلی به پول، ملک و دیگر اجناس اطالق میشود ولی در حالت 

مرسوم و عمومی شامل لوازم منزل میباشد. این رسم، سابقه ای طوالنی در کشورمان را داراست و 

شهور استم جهیزیه عروس به . 

  



 

 جهیزیه عروس

ن یک جلد قرآن مجید، یک جفت آینه و شمعدان جزو ثابت همه مهریه ها همانطور که میدانیم اقالمی چو

و همه لیست خریدها است، که همواره جزو اولین اولویت هاست و زودتر از دیگر اقالم جهیزیه تهیه 

به صورت دسته بندی و تفکیک شده خواهیم  جهیزیه عروس لیست کامل میشوند. در ادامه به معرفی

 .پرداخت که باز هم تاکید می شود تا حد ممکن اقالمی را که ضروری محسوب نمی شوند، حذف کنید

  

 :اقالم لوازم برقی در لیست کامل جهیزیه عروس

 تلویزیون

 یخچال و فریزر



 ماشین لباسشویی

 ماشین ظرفشویی

 پنکه

 اتو بخار

 اتو پرس

 جارو برقی

 چرخ گوشت

 سشوار

 مایکروفر

 آبمیوه گیری

 پلوپز

 همزن برقی

 کباب پز برقی

 بخاری برقی و گازی

 آب مرکبات گیری

 بخار شو

 توستر

 ساندویچ ساز

 جارو شارژی

 بخارپز

 چرخ خیاطی



 غذا ساز

 خرد کن و رنده برقی

 آرام پز، زودپز و هوا پز

 میوه خشک کن

 آسیاب و مخلوط کن

 سماور برقی

 قهوه ساز

خرد کن سبزی  

 چای ساز یا کتری برقی

 سرخ کن

 گوشت کوب برقی

 ضبط صوت

 سینما خانگی

 دربازکن برقی

 سه راه برق

 محافظ وسایل برقی

 لوستر پذیرایی

 تلفن بی سیم

 دوربین عکاسی و فیلمبرداری

 اسپیلت

 کامپیوتر خانگی و لپ تاپ



 

 لوازم برقی جهیزیه عروس

 : اقالم سرویس خواب و منسوجات

 تخت خواب دو نفره

 پاتختی 

 تشک طبی دو نفره

 تخت دونفره و لحاف، ملحفه و روبالشتی روتختی

 آباژور رومیزی

 میز آرایش به همراه آینه

https://kalazem.com/23-bed-sheets
https://kalazem.com/22-pillowscover
https://kalazem.com/23-bed-sheets
https://kalazem.com/23-bed-sheets


 کمد لباس

 لوستر اتاق خواب

 چراغ خواب

 چراغ مطالعه

 چراغ اضطراری

 چوب لباسی

 کاور لباس

 تشک

 پتو

 مهمان بالش

 پرده

 پرده حمام

 فرش

 روفرشی

 رومبلی

 گلیم

 حوله حمام

 حوله دستشویی

 دستکش فر

 پیشبند

 سرویس دم کنی

https://kalazem.com/18-category-mattress
https://kalazem.com/17-blankets
https://kalazem.com/16-pillow-cushion
https://kalazem.com/12-rubber
https://kalazem.com/21-towel
https://kalazem.com/21-towel
https://kalazem.com/15-home-collection-cloth
https://kalazem.com/15-home-collection-cloth
https://kalazem.com/15-home-collection-cloth


 پادری

 لیف و کیسه حمام

 جا جورابی

  

 

 لوازم بهداشتی جهیزیه عروس

 : اقالم لوازم چوبی

 مبلمان راحتی و پذیرایی

 میز عسلی

https://kalazem.com/13-door-mat
https://kalazem.com/29-washingmitt


 میز تلویزیون

 بوفه

 میز ناهارخوری

 جاکفشی

 میز تلفن

 میز کار

 میز چرخ خیاطی

 میز مطالعه

 صندلی چرخان اتاق مطالعه

 کتابخانه

 : اقالم سرویس آشپزخانه

 انواع سرویس قابلمه

 سرویس ماهیتابه و ماهی تابه رژیمی

 ماهیتابه دو طرفه

 سرویس چینی

 سرویس آرکوپال

 سرویس قاشق و چنگال

 سرویس چای خوری

 سرویس ظروف فریزر

 سرویس صبحانه 

https://kalazem.com/14-category-home-kitchen
https://kalazem.com/36-kitchen-appliances
https://kalazem.com/36-kitchen-appliances


 سرویس ظروف یخچالی و مایکروفری

 سرویس کریستال بوفه

 ست چاقوی میوه خوری

 ست چاقوی آشپزخانه

 ست ظروف پیرکس

 ست ظروف سیلور

 ست ظروف مسی

 ست ظروف روی

 ست ظروف چدن

 ظروف فر

 پارچ آب

 شکالت خوری

 آجیل خوری

 بستنی خوری

 میوه خوری پایه دار

 ظرف شیرینی خوری

 ست دیس گوشت و ماهی

 چنگال ساالد

 چنگال یخ

 یخدان رومیزی

 تخته گوشت



هظروف ادوی  

 ظرف نگهداری برنج

 رنده

 قندشکن

 سیر خردکن

 پوست کن

 قیچی آشپزخانه

 ست کفگیر و مالقه چوبی و تفلون

 گوشت کوب دستی

 در بازکن دستی

 شکرپاش

 ظرف سس

 ظروف مخصوص روغن زیتون و سرکه

 هاون

 فلفل ساب

 زعفران ساب

 سبد آشپزخانه

 سبد نان

 سبد سبزی

 سبد تفاله گیر

 آبکش فلزی و پالستیکی



 پیمانه اندازه گیری

 هم زن دستی

 ترازوی دیجیتال آشپزخانه

 فالسک چای

 کباب پز گازی

 منقل ذغال

 سیخ کباب باریک و پهن

 جای سیخ

 توری کباب پز

 کتری و قوری

 کلمن یخ

 بند رخت فلزی پایه دار

 جای سیب زمینی و پیاز

 قابلمه تک

 فندک آشپزخانه

 … ظروف نگهداری حبوبات، نمک، قند،شکر، چای و

 شعله پخش کن

 اسفند دود کن سیمی

 اسفند دود کن منقلی

 سماور روگازی

 ظروف اردو خوری

https://kalazem.com/36-kitchen-appliances


 چای صاف کن

 وردنه

 جا نانی

 قیف

 الک

 قالب یخ

 قالب بستنی و ژله

 قالب کیک

 اسکاچ

 جای اسکاچ

 جا کره و پنیر

 بطری شیشه ای آب

 زیر لیوانی

 گردو شکن

 قیچی آشپزخانه

 چهارپایه آشپزخانه

 آبمیوه گیری دستی

 فنجان قهوه خوری

 ظروف دردار مربا و ترشی

 شیرجوش/ قهوه جوش

 رولت خوری



 پیتزا خوری

 زیر قابلمه ای

 گالب پاش

 شیشه مخصوص شیر

 دبه شیشه ای بزرگ و کوچک

 قالب کتلت

 همزن دستی

 جای زعفران

 قوری زعفران

 سینی های بزرگ و کوچک

 سینی پذیرایی چای

 نمکدان و فلفلدان

 ست پارچ و لیوان

 ست آبلیمو، آبغوره

 قندان

 گیره لباس

 کاور لوازم برق

 لیوان شربت خوری

 ماگ و لیوان های تزئینی

 ظروف کیک

 چاقوی کیک



 تخته سبزی

 انبر قند

 رو کابینتی

 انبر ذغال

 زیر قاشقی کنار گاز

 رنده سیر

وییدستکش ظرفش  

 ظروف آبگوشت خوری

 حوله آشپزخانه

 آویز لیوان

 جا قاشقی آبچکان

 سفره

 زیر سفره

 دستمال سفره

 سفره پاک کن

  



 

 لوازم آشپزخانه جهیزیه عروس

لیست کامل جهیزیه عروس اقالم جعبه ابزار در : 

 پیچ گوشتی دستی و برقی

 دریل

 آچار فرانسه

 آچار آلن

 متر

 اره



 میخ، پیچ و رولپالک

 واشر

 تیغ موکت بری

 سیم چین

 انبردست

 دم باریک

 چکش

 ظرف روغن دان

 باطری قلمی و نیم قلمی

 المپ کم مصرف

 چسب آکواریوم، تفنگی، دوقلو،چوب و آهن

  

لیست کامل جهیزیه عروس دیگر اقالم مصرفی و شوینده ها در : 

 جای صابون و جای مایع دستشویی

 جای شامپو و آویز لیف

 جای حوله

 آینه حمام و دستشویی

 سطل زباله توالت و حمام

 مسواک

 مگس کش

 دمپایی روفرشی و پالستیکی

https://kalazem.com/31-lamp-lighting


 سنگ پا

 بوگیر و خوشبوکننده هوا

 تشت و چهارپایه حمام

 آفتابه

 فرچه

 میز اتو

 جارو دستی

 پاشنه کش

 کیسه آب گرم

 جای دارو

 جعبه مخصوص خیاطی

 گل وگلدان

 آب پاش

 دفترچه تلفن

 ساعت دیواری

 آینه قدی

 نردبان

 چتر

 تی سطل دار

 جارو دسته بلند

 تابلو



 مجسمه و دکوری

 سبد رخت چرک

 ناخن گیر

 جعبه کمک های اولیه

 کپسول اطفای حریق

 اقالم لوازم التحریر

 ست ظروف پیک نیک

 ترازو

 زیرسیگاری

 سیخ چوبی

 مایع ظرفشویی

 مایع دستشویی

 پودر دستی لباسشویی

ر ماشین لباسشوییپود  

 پودر ماشین ظرفشویی

 مایع لباسشویی

 نرم کننده حوله و لباس

 شیشه پاک کن

 لوله بازکن

 شامپو سر

 شامپو بدن



 شوینده های چند منظوره

 شوینده و پاک کننده سطوح

 وایتکس

 جرم گیر

 صابون

 خمیردندان

 دهان شویه

 باتشکر و آرزوی خوشبختی شما

 فروشگاه اینترنتی کاالزم

 


