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 وزارت جهاد کشاورزی 
 معاونت برنامه ریزی و اقتصادی 

 دفتر امور اقتصادی 

 به نام خدا 

 متقاضیان درخواست ثبت راهنمای 

 "خوراک دام و طیور کارخانجاتتسهیالت "
)در صورتی که قبال در سیتا   ثبت نام کنید  cita.maj.irدر سایت سیتا به آدرس    با استفاده از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس، (1

 . این دستور العمل ادامه دهید(  3مرحله ثبت نام کرده اید نیاز به ثبت نام جدید ندارید و از 

 

 است.  نیازکد ملی یا شناسه ملی   و همراه تلفن  شماره یک   در سیتا رایگان و صرفا  درخواستثبت  (2
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 . پس از تکمیل ثبت نام از طریق دکمه ورود به پنل وارد پنل درخواست شوید (3

 

 . در پنل درخواست گزینه منابع داخلی را انتخاب کنید (4
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و سایر مشخصات را   انتخاب کنید  "شهرستان متمرکز ستادی"و شهرستان را  "متمرکز ستادی"در برگه مشخصات عمومی استان را  (5

 درج کنید و پس از تکمیل این برگه با کلیک بر روی دکمه ثبت مشخصات عمومی را دخیره کنید. 

 

 فنی طرح متقاضی را تکمیل کنید و ثبت کنید. برگه مشخصات  (6
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ا در قالب یک فایل  رمشتمل بر موارد زیر  اری مدارک رفته و درخواست کتبی خود را در بخش مربوطه و سایر مدارک ذبارگ به برگه  (7

 پی دی اف در بخش سایر مدارک بارگذاری کنید. 

 نامه سازمان جهاد استان  یمعرف •

 ی پروانه بهره بردار •

 ی دامپزشک   یبهداشت پروانه  •

 ی تعهدنامه محضر  •

 ران ی خوراک دام ا ع ینامه انجمن صنا •

 

 

 پس از بارگذاری مدارک دکمه ثبت را انتخاب کنید.  (8

 ، پیامک می شود.   شما  کد رهگیری به تلفن همراه ،انجام شود  یدر صورتی که همه مراحل به درست (9

 درخواست نهایی بوده و پرونده شما در حالت بررسی مدارک قرار می گیرد. دریافت کد رهگیری به منزله ثبت  (10

 با استفاده از پنل ثبت نام می توانید از وضعیت پرونده خود مطلع شوید.  (11
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