
 

 

 خالق عشقبه نام 

( تهیه و جمع آوری www.soorban.irکنید توسط سایت سوربان ) مشاهده می ادامهلیست جهیزیه که در 

 شده است.

 :دو نکته حائز اهمیت است ذکرجهیزیه لیست قبل از معرفی 

ملی را برای عروس و دامادها جمع آوری کنیم کاجهیزیه ( ما در سایت سوربان سعی بر آن داشتیم تا لیست 1

می ما شنیست، مورد نیاز لزوما تمامی این لیست  برای شروع زندگی مشترک اما اعتقاد راسخ بر این داریم که

 .از لیست خط بزنیدمورد نیازتان نیست را جهیزیه که اقالم هر کدام از توانید 

م هجهیزیه زیر جهیزیه عروس متفاوت است. لیست لیست ه خانواد منطقه و ( بنا به رسم و رسوم هر شهر و2

م الزداماد  میتوانید اقالمی کهمی باشد شما بنا به رسوم خانوادگی داماد هم جهیزیه  جهیزیه عروس و شامل

  عروس جدا کنید.اقالم را از است تهیه کند 

         با تشکر            

  تحریریه سایت سوربان
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