
ــی  ــر کارشناس ــدی و نظ ــت من ــزان رضای می
در مــورد کیفیــت ماســک هــای تنفســی



گواھی رضایتمندی کیفیت محصول
از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشھد



بسمه تعالى
گواهــى مــى شــود مدیــر شــرکت جانــان طــب از 
ابتــداى شــیوع کویــد 19، اقــدام بــه تولیــد ماســک 
N95 نمــوده و خوشــبختانه تمــام مجوزهــاى ادارى 

و کیفــى را دریافــت نمــوده اســت.
ــدى  ــاى تولی ــک ه ــوب ماس ــت مطل ــون کیفی و تاکن

ــت. ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــت خ ــان کیفی ایش
ــى در  ــق تعال ــان را از ح ــزون ایش ــت روزاف موفقی
خدمــت بــه کشــور عزیزمــان و مــردم شــریف ایــران 

آرزومنــدم.

نظر معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى مشهد



بسمه تعالى
احترامــا ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات شــرکت 
ــالع  ــه اط ــا ب ــروس کرون ــرل وی ــب در کنت ــان ط جان
میرســاند شــرکت مذکــور مجــوز هــاى الزم ســامانه 
علــوم  دانشــگاه  توســط  تولیــد  مجــوز  و   IMED
پزشــکى مشــهد را دارا مــى باشــد و در زمــان پیــک 
هــاى دوم و ســوم بیشــترین مصرف در بیمارســتان 
هــا و مراکــز کرونــاى دانشــگاه مشــهد را داشــته و 
کلیــه مراکــز و پرســنل از ماســک هــاى جانــان طــب 
ــد و از نظــر کیفیــت بســیار  ــت کامــل را دارن رضای

عالــى مــى باشــند.

نظر مدیریت محترم نظارت و ارزیابى تجهیزات و ملزومات پزشکى
دانشگاه علوم پزشکى مشهد



بسمه تعالى
بــا ســالم و احتــرام بدینوســیله از زحمــات شــرکت 
ــا  ــا عقــد قــرارداد و عرضــه ماســک ب ــان طــب ب جان
ــا قیمــت مناســب  ــکاران پرســتار ب ــه هم ــت ب کیفی
ــار  ــت مه ــکارى در جه ــى و هم ــام کرونای ــن ای در ای

ــان را دارم. ــکر و امتن ــت تش ــارى نهای ــن بیم ای

نظر ریاست محترم سازمان نظام پرستارى مشهد



با سالم و احترام
 ( N95 ماســک ) اینجانــب از محصــوالت ایــن شــرکت
اســتفاده کــرده ام و کیفیــت بســیار خــوب و 
مناســبى داشــته اســت. در حــال حاضــر هــم 
اســتفاده  و  تهیــه  شــخصى  بصــورت  همچنــان 

دارم. آن  از  کامــل  و رضایــت  نمایــم  مــى 



ضمــن اعــالم رضایــت از کیفیــت ماســک هــاى چنــد 
الیــه N95 کــه چندیــن مــاه شــخصا اســتفاده نمــوده 
ام، در صــورت امــکان دسترســى پرســنل بــه ایــن 

ماســک بــا کیفیــت تســهیل گــردد.

نظر معاونت محترم آموزشى مرکز آموزشى، پژوهشى و درمانى قائم (عج)











ماســک هــاى جانــان طــب بســیار عالــى از نظــر 
کیفیــت و محافظــت در برابــر کویــد 19 مــى باشــد.



 N95 ماســک هــاى شــرکت جانــان طــب هــم نــوع
( 8 الیــه ) و هــم نــوع 5 الیــه مــورد اســتفاده بنــده 
ــت  ــت حفاظ ــت را از باب ــال رضای ــت و کم ــوده اس ب
ــر ماســک  ــا و تنفــس راحــت در زی از بیمــارى کرون
دارم. از اینکــه ایــن رســته محصــوالت در شــهر 
ــى شــود، بســیار  ــد م ــى تولی ــت عال ــا کیفی خــودم ب

ــندم. خرس



با سالم و احترام
ــم  ــى ک ــوده و خیل ــى ب ــا عال ــک ه ــى ماس ــطح کیف س

ــد. ــرار میده ــر ق ــت تأثی ــس را تح تنف



با سالم و تشکر
کیفیــت  امیــدوارم  شــما  خــوب  محصــوالت  از 

بمانــد. باقــى  خــوب  همچنــان  محصــوالت 









سالم و عرض ادب
کیفیــت ماســک هــا عالــى و از نظــر رنــگ بنــدى 

خــوب اســت.
هیچگونــه  و  داشــته  کامــل  رضایــت  مشــتریان 

نداشــتند. مشــکلى 



بسمه تعالى
با سالم

خدمت ریاست محترم شرکت جانان طب
اینجانــب دکتــر جــواد جهانبخــش از مدتــى کــه 
ــت و  ــوده ام از کیفی ــکارى نم ــما هم ــرکت ش ــا ش ب
قیمــت محصــوالت شــما کمــال رضایت را داشــته ام 
ــکارى  ــه هم ــز ب ــده نی ــم در آین ــدوارم بتوانی و امی

ــم. ــه دهی ــان ادام متقابلم



بسمه تعالى
احترامــا بــا تشــکر از مدیریــت و پرســنل زحمتکــش 
ــت مشــتریان از ماســک  ــان طــب رضای شــرکت جان

جانــان را اعــالم مــى دارم.













بــا ســپاس از شــرکت جانــان طــب بابــت محصــوالت 
ــى باشــند.  ــت، مشــتریان بســیار راضــى م ــا کیفی ب

امیــدوارم موفــق باشــید.



با سالم و خسته نباشید
ماســک هــاى جانــان طــب به لحــاظ کیفــى اســتاندارد 
و عالــى مــى باشــد و مشــتریان بســیار رضایــت 

ــد. دارن



با تشکر از شما بابت ارائه محصول با کیفیت



عالى است محصوالت ماسک
مشتریان راضى مى باشند.







با کمال احترام
اینجانــب از کیفیــت ماســک هــاى 5 الیــه جانــان 

ــکر ــرض تش ــا ع ــتم ب ــى هس ــب راض ط



با سالم و خسته نباشید.
ســپاس از زحمــات شــما پیشــنهادى جــز بــاال بــردن 

زمــان پرداخــت نــدارم.
موفق و مؤید باشید.









کیفیت ماسک ها خوب مى باشد.
بیماران راضى هستند.



ــت و  ــب از کیفی ــان ط ــاى جان ــک ه ــکر ماس ــا تش ب
میــزان حفاظــت باالیــى برخــوردار اســت و بیشــتر 
پزشــکان شــاغل در مراکــز بیمــاران کرونایــى از 

ــد. ــتفاده میکنن ــا اس ــک ه ــن ماس ای



با سالم
بــا توجــه بــه نظریــات مشــتریان ماســک جانــان 
طــب از کیفیــت و عملکــرد مناســبى برخــوردار مــى 

ــد. باش



بــا توجــه بــه بازخــورد مشــتریان نســبت بــه ماســک 
جانــان از کیفیــت مناســبى برخــوردار بــوده و قیمت 
محصــول نیــز نســبت بــه ماســک هــاى موجــود 

مناســب مــى باشــد.



سپاس از همکارى شما
کیفیت عالى

استاندارد
تنفس راحت



با سالم و خسته نباشید
کیفیــت و عملکــرد عالــى و رضایــت مشــتریان عزیــز 
را در بــر داشــته ، مخصوصــا از لحــاظ کیفیــت و 

بســته بنــدى 
ــترى از  ــرفت بیش ــاءاهللا پیش ــید و انش ــق باش موف

ــم. ــن مجموعــه ببینی ای



با سالم
ــود و  ــى ش ــى م ــى ارزیاب ــدى عال ــته بن ــر بس از نظ
ــد  ــى توان ــر م ــاظ ظاه ــودکان از لح ــاى ک ــک ه ماس
ــر  ــال حاض ــند و در ح ــر باش ــذاب ت ــر و ج ــوع ت متن

ــتند ــردى هس ــیار کارب ــم بس ه
و در ماســک هــاى 5 الیــه و 8 الیــه بزرگســال عالــى 

. هستند





بــا ســالم خدمــت مدیریــت و پرســنل مجموعــه 
جانــان طــب

بــا توجــه بــه همــکارى اخیــر، از لحــاظ کیفیــت خــود 
محصــول و بســته بنــدى میتــوان گفــت یکــى از 
بهتریــن نمونــه ماســک هــاى بــازار، جانــان طــب 
مــى باشــد کــه بایــد خداقــوت و خســته نباشــید بــه 

شــما گفــت.
کیفیــت  همیــن  راهبــا  همیــن  در  انشــاءاهللا 
پیشــرفت هــاى بیشــترى نصیبتــان شــود. اگــر 
بتــوان قیمــت تمــام شــده محصــول را کاهــش داد 
ــود. قطعــا اســتقبال بیشــترى را شــاهد خواهیــم ب







بنام خدا
نــوع کیفیــت، نــوع بســته بنــدى و برخــورد ویزیتــور 

همــه چیــز خــوب و عالــى
فقط کاش رنگ بندى بیشترى داشت.

شاد و موفق باشید.



با سالم
ــوالت  ــون از محص ــودم تاکن ــه خ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــرا مراجعی ــى ظاه ــرده ام، ول ــتفاده نک ــما اس ش
نظــر مطلوبــى داشــته انــد کــه یکــى ار نقــاط قــوت 
آن، کیفیــت، بســته بنــدى و تنــوع رنــگ بنــدى 

ــد. ــى باش ــودکان م ــاى ک ــک ه ــا در ماس مخصوص



با سالم و احترام
ضمــن تشــکر از حســن تعریــف شــما، ذکــر مى شــود 
کــه از برنــد مذکــور رضایــت کامــل را داشــته و 
مشــتریان اینجانــب رضایــت خاطــر کامــل را دارنــد.

نظر ریاست محترم سازمان نظام پرستارى مشهد



با سالم و احترام
ضمــن عــرض خســته نباشــید خدمــت شــما و تمامــى 

همکاران
اگــر بــراى ماســک هــاى قابــل شستشــو، نحــوه 
ــته  ــر بس ــردن روى ه ــى ک ــد عفون ــا ض ــو ی شستش

ــود. ــد ب ــى خواه ــیار عال ــود، بس ــته ش نوش





کارخانه: مشـــهد، بز رگراه شهـیدچراغـچی
چراغـچـی۲۷، بهـارســـتان۷، کوچه شهید محمد اسالمی ۹

ساختمان جـانـان طـب

برای کسب اطالعات بیشتر از محصوالت
جـدیـــد و سفـارش آنـالین بـه آدرس
وب سایت جانـــان طب مراجعه فرمایید.
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