
اولین و بزرگ ترین پلتفرم سفارش 
اینترنتی غذا در ایران )زودفود(

یکی از سه شرکت برتر ایران در 
حوزه مهندسی فروش و مدیریت 

بازاریابی امالک

)IOT( اینترنت اشیاء

حمل ونقل هوشمند

تقسیم سهام داینامیک
گروه اسالیسینگ پای ایران

زودفود )اسنپ فود فعلی(

آموزش استارتاپ و کسب وکار

مشاور، آموزش، پژوهش و اجرا

گروه شرکت های خانه کسب وکار

1

3

5

7

9

2

4

6

8

کیارش عباس زاده



دربارهمن
دو دهه در حوزه کســب و کار و اســتارتاپ ها به عنوان کارآفرین ســریالی، مدیر اجرایی، 
منتور عملیاتی، محقق و معلم کســب و کار فعالیت داشــته ام. در اکوسیستم کارآفرینی 
ایــران، نــام و لقــب »راه انــداز« را بــر روی من نهاده اند که البته این هم تعریف درســتی 
اســت چراکــه در برهــه زمانــی پر ابهام و پرریســک شــکل گیری ایده هــا و تبدیل آنها به 
کســب و کار، بســیار عمل گــرا، چابــک و توانمنــد بــوده ام امــا اگــر بخواهم دربــاره خودم 
دقیق تر به شما بگویم، باید از اصطالح مدیر اجرایی با خصوصیات و قابلیت های یک 

کارآفرین استفاده کنم.

سوابقمدیریتیواجراییدرکسبوکار
 بنیان گذار و مدیرعامل زودفود )اسنپ فود فعلی(

 بنیانگذار گروه اسالیسینگ پای ایران )تقسیم سهام داینامیک(
 بنیان گذار و رئیس هیات مدیره خانه کسب و کار

 مدیر بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گذاری پرشین
 بنیان گذار و مدیر گروه مشاوران دکتر کارآفرین

 بنیان گذار و مدیر آکادمی استارتاپی ایران
 همــکاری و تعامــل بــا ســازمان بــورس، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، وزارت 

اقتصاد و دارایی، مجلس شورای اسالمی در مقاطع مختلف
 چهره فرهیخته و ماندگار در سومین اجالس ملی مدیریت و کارآفرینی کشور

 کارآفرین نمونه ملی )موسس زودفود(

خالصه برخی سوابق اجرایی، آموزشی و مشاوره



سوابقآموزشی
 مدرس دوره MBA در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 مدرس و منتور استارتاپ ها در کارخانه نورآوری آزادی
 مدرس دوره MBA در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران )پردیس کیش(

 مدرس و منتور استارتاپ ها در مرکز نوآوری ایرانسل
 مدرس و منتور استارتاپ ها در شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف

 مدرس و منتور استارتاپ ها در دانشگاه تربیت مدرس
 مدرس و منتور استارتاپ ها در دانشگاه علم و صنعت
 مدرس و منتور استارتاپ ها در دانشگاه شهید بهشتی

 مدرس و منتور استارتاپ ها در دانشگاه تهران
 داور، مدرس و منتور استارتاپ ها در پارک علم و فناوری پردیس  

 داور، مدرس و منتور کسب و کارها و استارتاپ ها در مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، 
پارک هــای علــم و فنــاوری و دانشــگاه های امــام صــادق)ع(، امیرکبیــر، علــم و فرهنــگ، 
خوارزمی، اردبیل، اصفهان، مشــهد، زنجان، قم، ایالم، یزد، رشــت، کرمانشــاه، کرمان، 
رفســنجان، شــیراز، اهــواز، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، کیــش، علــوم پزشــکی، 
جهــاد دانشــگاهی، فنــی و حرفــه ای و شــتاب دهنده های جهش، تک، اکســل، دیموند، 
آواتک، امید، تاب تک، تیوان و ... همین طور سازمان های هالل احمر، شهرداری، آسان 

پرداخت، اتاق تعاون.

سوابقمشاورهومنتورینگ
 مشــاور شــرکت های دانش بنیــان در صنــدوق نــوآوری و شــکوفائی معاونــت علمــی 

ریاست جمهوری
 مشاور اتاق بازرگانی ایران

 مشاور اقتصادی مسابقه تلویزیونی میدون
 مشاور هلدینگ ملت

 گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای



کتابها
1- راهنمــای تامیــن مالــی و تقســیم ســهام داینامیــک 2- کارخانــه ارزیابــی ایده هــای 
کســب و کار 3- اســتراتژی جودویی 4- اصول انتخاب شــریک 5- کاربرد اقتصاد رفتاری 
و هــک رشــد در کســب و کار )به همــراه 72 تاکتیــک قیمت گذاری( 6- نینجــای چابک و 
Pitch Deck )فنون ارائه به سرمایه گذار( 7- تیم سازی با MBTI 8- هک رشد 9- هک 
فروش 10- 177 باور آدم حسابی ها 11- عادات ثروتمندان 12- تقسیم سهام داینامیک 

13- مصاحبه بازاریابی 14- قصه های کسب و کار من و بابام

سوابقرسانهای
برنامه پایش شبکه یک  مسابقه میدون شبکه سه  برنامه وقت کار شبکه ایران کاال 
 برنامه پایش پالس شــبکه ایران کاال  شــبکه آموزش  شــبکه نســیم  شــبکه افق 
 رادیــو اقتصــاد  رادیــو جــوان  رادیو گفتگو  روزنامه کســب وکار  روزنامه بازار کار  

روزنامه شرق  روزنامه صمت  هفته نامه تجارت فردا 

تحصیالت
مدیریت استراتژیک

مدیریت بازاریابی
تجریه تحلیل بازاریابی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از انگلستان

اطالعات تماس 
 www.Abbaszadeh.org

 Consult@Abbaszadeh.org
 021-88275586
 0910-6812239


