
 
 مهدی زاهدی اول

  ۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱و کد ملی  ۳۵۵۶در تهران به شماره شناسنامه  ۱۸/۰۳/۱۳۶۴متولد   •
 دارای یک فرزند و متاهل  ۰۸/۰۸/۱۳۸۸از تاریخ  •
 mahdi@zahediaval.com در کلیه شبکه های مجازی فعال و نشانی تارنما شخصی ۰۹۱۲۱۲۱۲۶۷۰تلفن همراه با  •

 آغازگر و همبنیانگذار
 حوزه فعالیت تولید و توزیع صنایع غذایی - تاکنون -مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره  -شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید (سهامی عام)  •
دارای برندهای سـروهانا، هانا،   -  تاکنون -معاون بازرگانی و عضـو تیم طراحی   -(سـهامی خاص) پارسـیان  پژوهشـی روانشـناختی سـروهانا   شـرکت •

 حوزه فعالیت سالمت روان -روانشناختی بهروان  دوماهنامهو ، تاجر ایرانی فارگو
ــهامی خاص)  • ــیان (سـ ــرکت بازرگانی مه کاال تجارت پارسـ ــتارتاپی مه کاال و باران نت  - تاکنون -یره رئیس هیأت مد -شـ حوزه  -دارای برندهای اسـ

  صادراتمشاوره در زمینه فعالیت 
ویزیتم، هلث تریپ، استارتاپی  دارای برندهای  -  تاکنون  -رئیس هیأت مدیره و عضو تیم طراحی   -شرکت ویژن سالمت ایرانیان (سهامی خاص)  •

 فعالیت سالمت جسمحوزه  -هلث بازار، هلث تاک 
خدمات حوزه فعالیت  -دارای برند اسـتارتاپی همسـاز    -  تاکنون -رئیس هیأت مدیره   -شـرکت تجارت بین الملل مه کام پاسـارگاد (سـهامی خاص)   •

 صنایع غذایی دربر فرآیندها مشاوره و نظارت 
 حوزه فعالیت معدن -ایران ماگما دارای برند استارتاپی  - تاکنون -رئیس هیات مدیره  -شرکت بهین معدن ایرانیان (سهامی خاص)  •
 شتابدهی در اکوسیستم نوآوریحوزه فعالیت  - تاکنون -رئیس هیات مدیره  -(سهامی خاص) خانه نوآوری و شتابدهی بیهقی  •
حوزه فعالیت تحلیل  -تی ســاینتیس دی تی گرام، دی  اســتارتاپی  دارای برندهای  -  تاکنون  -عضــو تیم طراح    -اســتارت آپ   - تدی تی ســاینتیســ •

 داده و هوش مصنوعی
 اتوماسیون اداریحوزه فعالیت  - تاکنون -عضو تیم طراح  -استارت آپ  - تسک پرو •
 شبکه اجتماعیحوزه فعالیت  - تاکنون -عضو تیم طراح  -استارت آپ  - درینگو •
 حوزه فعالیت گل و گیاه - تاکنون -عضو تیم طراح  -استارت آپ  -فکر گل  •

 ی در  همکار 
 تاکنون - اقتصادی مشاور - شرکت مس آلیاژ ذوب پاسارگاد 
  تاکنون - اقتصادی مشاور  - ذوب اطلسمس آلیاژ  شرکت 
 تاکنون - اقتصادی مشاور - شرکت مس کومه صنعت 
  اتمام دوره  -عضو هیات موسس و منتخب اولین دوره هیات مدیره  -تهران انجمن جوانان کارآفرین استان 
  اتمام دوره  -رئیس هیأت مدیره  -خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران 
  (سهامی خاص) اتمام دوره -عضو هیأت عامل  -شرکت گروه تجارت الکترونیک مه کام پارس 
  (سهامی عام) اتمام دوره  - ۲۲۵۷ش / نمایندگی بازاریابی و فرو  -شرکت بیمه میهن 
  (سهامی خاص) اتمام دوره -عضو هیأت مدیره و مشاور مدیر عامل  -شرکت حمل و نقل بارکلزا 
  (سهامی خاص) اتمام دوره -مدیر مالی  -شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ایران 
  (سهامی خاص) اتمام دوره -حسابرس داخلی  -شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ایران 
  (سهامی خاص) اتمام دوره -مدیر مالی  -شرکت مخازن روغنی خلیج فارس 
  اتمام دوره -امور اداری  -سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران 
 
 سوابق تحصیلی  
 روابط بین الملل/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد قمگرایش  - کارشناسی ارشد علوم سیاسی 
 IMBA  / آموزش عالی بامداد دانش دانشکدهگرایش مدیریت کسب و کار بیمه 
 بگرایش حسابداری / دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنو  - کارشناسی حسابداری 
 آموزش عالی شهید شمسی پور دانشکدهگرایش حسابداری و بازرگانی /  - فوق دیپلم حسابداری 


