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 چک لیست برنامه ریزی جشن عروسی
 

 

خوشحالیم که شما نیمه ی گمشده تان را یافته اید و تصمیم دارید شروع با هم بودنتان را جشن بگیرید. گروه روزگارخوش آمادگی دارد 

 در کنار شما باشد. امیدواریم که تجربه چندین ساله ما کمک خوبی برای شما باشد. تا در برنامه ریزی و اجرای جشنتان

 ماه قبل از مراسم 7تا  6

 ید(.ز مشکل بتوانید انعطاف پذیر باشتاریخ مراسمتان را انتخاب کنید )بهتر است سه روز را تعیین کنید تا در صورت برو 

  چقدر می خواهید هزینه کنیددرباره ی بودجه مراسم صحبت کنید و تصمیم بگیرید. 

 (برای گرفتن وام ازدواج اقدام کنید. )شرایط اعطای وام ازدواج و مدارک الزم 

 لیست مهمانان را تهیه کنید. 

 .(چه آتلیه ای برای شما مناسب است؟) به آتلیه ها سر بزنید و نمونه کارهاشان را ببینید 

 .(تاالر را انتخاب کنیم؟کدام ) درباره ی تاالر های پذیرایی تحقیق کنید 

 (روزگار آتلیه پیشنهادی های لیست گلفروشی) .ببینید را ها گلفروشی آرایی نمونه کارهای گل 

 (خوش روزگار پیشنهاد به خوب موسیقی گروه چند به مربوط اطالعات) .کنید تحقیق موسیقی های گروه ی درباره 

  شروع کنیدبه خرید جهیزیه فکر کنید و خرید را از اقالم کوچک. 

 ماه قبل از مراسم 5تا  4

 (لباس و تزیینات روز مراسمتان را انتخاب کنید. )پیشنهاد روزگار خوش برای انتخاب لباس و تور 

 برای روز مراسمتان از محضر وقت بگیرید. 

 با آتلیه کترینگ گلفروشی و گروه موسیقی قرارداد ببندید. 

  روز مراسمتان را اطالع دهیدبه مهمانانی که در شهر دیگری زندگی می کنند. 

 فضای مجازی درست کنید و ضمن اطالع رسانی به مهمانانتان از پیشنهادات آنها استفاده  در گروه یک کند روزگار خوش پیشنهاد می

 (بگذارید اشتراک به هم با را شده گرفته ی عکسها توانید کنید. بعد از مراسم هم می

 (هادی روزگار خوشپیشن رژیم. )باشید جذاب و سالمت مراسم روز در تا کنید انتخاب منظم شورز با همراه مناسبی غذایی ی برنامه 

 برای سالمت و زیبایی پوستتان با پزشک مشورت کنید. 

 ماه قبل از مراسم 3

  قرار دهید. خریدهای مرسوم عروسی را شروع کنید. خرید طال و لباس عروس و داماد که وقت و وسواس بیشتری می طلبد را در اولویت

 این در عزیزانتان کنار در را خوشی ی سعی کنید دوستان یا اقوام نزدیک را با خود ببرید تا هم از همفکری آنها استفاده کنید و هم خاطره
 .بسازید نشدنی تکرار و بینظیر روزهای

 لیست مهمان ها را نهایی کنید. 

  آیند بیندیشیدبه اسکان مهمان هایی که از شهر دیگری به مراسم شما می. 

 برای خوش روزگار پیشنهادهای. )کنبد انتخاب کند می تامین را شما ی به آرایشگاهها سر بزنید و آرایشگاهی که کار و هزینه اش سلیقه 

 (آرایشگاه انتخاب

 نمایید اجاره است قرار که وسایلی ی درباره ندارد دارید دوست که را استایلی شما تاالر اگر. )بگیرید تصمیم تان مراسم دکور ی درباره 
 .(ببندید را آن قراردادهای و بگیرید تصمیم
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 .(پیشنهاد روزگار خوش برای انتخاب تم و لباس ساقدوش) اگر ساقدوش دارید افراد و لباس ها را انتخاب کنبد 

 .(پیشنهادهای روزگار خوش برای انتخاب کارت دعوت) کارتهای عروسی را انتخاب کنید 

  قرارداد ببندیدبا گروه موسیقی. 

 کنید ریزی به ماه عسلتان فکر کنید و اگر قرار است به سفری بروید برای آن برنامه. 

 ماه قبل از مراسم 2

 کیک عروسیتان را سفارش دهید. 

  دارداگر لباس عروستان را به مزون سفارش داده اید آن را پرو کنید و مطمین شوید در صورتی که کمی چاق یا الغر شوید امکان تغییر. 

 بلیط های سفر ماه عسلتان را تهیه کنید. 

 مهمانان به را ها دعوتنامه همسرتان با پست یا پیک از استفاده بجای کند دعوت نامه ها را ارسال کنید. روزگار خوش به شما پیشنهاد می 
 .اید گذاشته مهمانان روی بهتری تاثیر هم و اید گذرانده وقت هم با خوش روزهای این در هم کار این با. برسانید

 .(لیست دفترخانه های ثبت ازدواج) مراحل قانونی ثبت عقدتان را با محضر هماهنگ کنید 

  برنامه ی زمانبندی مراسمتان را تهیه کنید و آن را به اطالع محضر، آتلیه، کترینگ و گروه موسیقی برسانید. البته می توانید با گروه

به ی چندین ساله ی ما استفاده کنید. ما به تناسب برنامه های مراسم شما و زمانی که هر مرحله از روزگار خوش مشورت نمایید و از تجر

 .کار نیاز دارد برنامه ی دقیقی برای شما طراحی می نماییم

 و  برای حنا بندان و مهمانی هایی که جزو رسومتان است برنامه ریزی کنید.لیست مهمان های آن را تهیه نمایید و برای عکاسی
  .(دارد مراسم این ی فیلمبرداری از آن با آتلیه تان صحبت کنید. )آتلیه روزگارخوش پیشنهاد های ویژه ای برای ثبت خاطره

 مسکن مشترکتان را تهیه کنید و به طراحی آن بپردازید. 

 ماه قبل از مراسم 1

  لباسشویی را خریداری نمایید. توجه داشته باشید این وسایل را بعد از تهیه مسکن می توانید وسایل سنگین مثل یخچال فریزر تلویزیون و

سرویسکار شرکت تولید کننده نصب و راه اندازی می نماید پس برنامه ریزی دقیقی داشته باشید که وسایلتان چند روزی پیش از شب 
 .مراسم آماده استفاده باشند

 د به گروه موسیقی بدهید. )موسیقی های پیشنهادی گروه روزگار خوش لیست موسیقی هایی را که دوست دارید و دوست ندارید اجرا شو

 (برای بخش های مختلف مراسم شما

 حلقه های عروسی را بخرید. 

 لباس ساقدوش ها را تحویل بگیرید. 

 .برای انتخاب نوع و پیشنهاد های روزگار خوش ) به ماشین عروس فکر کنید و اگر قرار است آن را کرایه کنید قراردادهای مربوط را ببندید
 (رنگ ماشین

 دآرایشگاه ها معموال قبل از روز عروسی برنامه های زیبایی و آمادگی برای شما دارند. برای رزرو این برنامه ها با آرایشگاه هماهنگ کنی. 

 هفته قبل از مراسم 2

 کفش عروسیتان را روزانه بپوشید و با آن برقصید. 

  عروسیتان امتحان کنیدلباس عروستان را با لباس زیر و کفش. 

 برای مراقبت از گیاهان و حیوانات خانگیتان در زمان ماه عسل برنامه ریزی کنید. 

  نظارت بر کارهای روز مراسم را بین دوستان یا فامیل نزدیک تقسیم کنید تا در روز مراسم استرس کمتری داشته باشید. از بزرگترها برای

برادرها را مسوول خرید میوه و شیرینی به تاالر نمایید و کارهای آرایشگاه را با خواهرها هماهنگ هماهنگی تاالر و کترینگ کمک بگیرید، 

 .کنید تا همه حس مشارکت داشته باشند و شما نیز از روز مراسمتان بیشتر لذت ببرید

http://www.rouzegarekhoshstudio.com/


 www.rouzegarekhoshstudio.com  روزگارخوش عروس تخصصی آتلیه

   ۳ واحد ،۱ طبقه ،۴ پالک مهاجر، کوچه شمالی، سهروردی ابتدای تهران،: درسآ

 یک هفته قبل از مراسم

 برای رنگ موی جدید یا تغییر مدل مویتان با آرایشگاه صحبت کنید. 

 ادباش و سرویس های روز مراسم پول نقد تهیه کنیدبرای ش. 

 کیف لوازم ضروری برای روز عروسی تهیه کنید. 

 اگر حنابندان یا مراسم خاصی دارید برای آن برنامه ریزی کنید. 

  عکاسی شود را به با آتلیه در تماس باشید و مراحل ثبت روز عروسیتان را برنامه ریزی کنید. تمام جزییاتی که می خواهید فیلمبرداری و

 .آتلیه اطالع دهید و آنها را از آداب و رسومتان مطلع نمایید

 کنید فکر خاص های ایده به منزل در مشترک های برای اولین وعده. 

 به  اگر شرایط ویژه ای دارید به محضر اعالم کنید تا مورد قانونی برایتان پیش نیاید مثال در مورد مهریه عروس خانم اگر قرار است ملکی

 .نام زده شود

 روز قبل از عروسی

 وسایلی را که باید با خود داشته باشید بسته بندی کنید. 

 با آتلیه تماس بگیرید و زمانبندی برنامه ی فردا را قطعی کنید. 

 اگر قرار است قربانی داشته باشید هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

 ابیدبا توجه به وقت آرایشگاهتان در ساعت مناسبی بخو. 

 مقدار زیادی آب بنوشید تا پوست شادابی داشته باشید. 

 روز مراسم

 صبحانه ی مفصلی بخورید 

 بدون نگرانی و با لبخند از تمام لحظات روز خوشتان لذت ببرید. 

 بعد از مراسم

 در گروهی که در شبکه مجازی ساخته اید از همراهی مهمانانتان تشکر کنید. 

 لباس عروس را به خشکشویی ببرید. 

 برای انتخاب عکس ها به آتلیه بروید. 
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