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 نژادامینه محمودازده احمدی

 .تهران، ایرانالهی، خیابان آزادی، بلوار تیموری، خیابان حبیبدانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، 

 02166022759، فکس:  02166165850تلفن:

 a.mahmoudzadeh@gsme.sharif.edu رایانامه: 

 تحصیالت

 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 علوم اقتصادی یدکتر

 «مدت تولیدر توضیح تغییرات کوتاهها دگردش بنگاهدرسرمایهاز منظر نقش ناهمگنی »: رساله
 نیلی فرهاد نیلی و مسعود اساتید راهنما:

 1396ا مرداد ت1386بهمن 

 نشگاه کمبریج، کمبریج، انگلیسدا

 فیل علوم اقتصادیام

 «توسعه اقتصادی و نحسی منابع در کشورهای صادرکننده نفت»نامه: پایان
 هاشم پسران استاد راهنما:

 1389مهر  تا 1388شهریور 

 

 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 گرایش اقتصاد –مهندسی علوم اقتصادی و اجتماعی 

 «ینگی، مطالعه موردی یک بانک خصوصی در ایرانعوامل موثر بر مدیریت نقد»نامه: پایان
 نیلی ف. استاد راهنما:

 1385دی  تا 1383مهر 

 دانشگاه پیام نور، واحد کرج، کرج، ایران
 کارشناسی حسابداری

 1391تا زمستان  1382مهر 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 ایش مخابراتگر – مهندسی برق

 «SS7در  ISUPاز الیه  CPCشبیه سازی پروتکل »نامه: پایان
 کمال محامدپور استاد راهنما:

 1382دی  تا 1378مهر 

 

 موضوعات مورد عالقه

  تامین مالی شرکتی       اثرات کالن تامین مالی

 اقتصاد ایران                     اقتصاد پولی

 تدریس هایتجربه

، آشنایی با (، آشنایی با رشد اقتصادی )دوره ماینور(ه ماینوردور)اقتصاد کالن 
 پول و بانک )دوره ماینور(

استاد مدعو، دانشکده مدیریت و 
 اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

 تاکنون 1390پاییز 

، موسسه عالی عضو هیات علمی اقتصاد خرد، مبانی اقتصاد، ریاضیات پایه
 بانکداری ایران

 -1388ستان تا تاب 1385زمستان 
 1390تا بهار  1389پاییز 

  تحقیق، اقتصاد سیاسی، روش2 و 1اقتصاد کالن پیشرفته ارشد: دوره کارشناسی
 2، اقتصاد کالن پیشرفته 1اقتصاد کالن پیشرفته  ی:ردکتدوره 

دستیار آموزشی، دانشکده مدیریت 
 و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

پاییز  -1388پاییز  تا 1386بهار 
 1391تا زمستان  1389
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 یهای کارتجربه

 تاکنون 1390تابستان  محققو  مدیر پروژه ج.ا.ا پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی

 -1388تا تابستان  1387بهار  محقق ، دانشگاه صنعتی شریفشریف مطالعات اقتصادی و صنعتی پژوهشکده
 1392تا پاییز  1391پاییز 

 1390اردیبهشت  تا 1386مرداد  گرتحلیل شرکت کارگزاری پارس نمودگر

 1383اسفند تا  اردیبهشت محقق گذاری سازمان بازنشستگی کشوریشرکت سرمایه
 

 انتشارات

 ها:کتاب
 (زادهس.ع. مدنی )با .دست چاپ دری، زیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یموسسه عال، «اصالح نظام بانکی: چرایی و چگونگی»

، انتشارات بادبان به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پژوهشکده پولی «نظام تامین مالی تولید در ایران: تحلیل رابطه بانک و بنگاه»
 نیلی( ف. . )با1395، تابستان ج.ا.ا و بانکی بانک مرکزی

 :کتاب یاهلصف
 ی،زیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یموسسه عالانداز بازارهای مالی، ارزیابی وضعیت و چشم :موس لصف ،«اهشلاچربا زا رذگ یگنوگچ :ناریا داصتقا»

 (هدازیندم .ع.س اب) .1396 زییاپ

، فصل چهارم: ساختار مالی بخش شرکتی ایران، انتشارات بادبان به سفارش اتاق «های اقتصادیمالی تولید در ایران: بررسی ساختار مالی بنگاهنظام تامین »
 .1395، تابستان ج.ا.ا بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

، فصل چهارم، مقاله اول: سه گانه ناممکن: توسعه مالی، ثبات مالی و ثبات پولی در اقتصاد «ی پایدار در اقتصاد ایرانرقمهای دستیابی به تورم تکچالش»
 نیلی( ف. زاده ومدنیس.ع.  ابراهیمیان، .. )با م1395، تابستان ج.ا.ا ایران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

 نیا(به .نیلی و م م. . )با139۴ای از تصویر جامع اقتصاد ایران، دنیای اقتصاد، پاییز ل: خالصه، بخش او«رود؟سو میاقتصاد ایران به کدام»

آموزش و  یموسسه عال، جلد دوم، فصل چهارم: تنگنای اعتباری: از شواهد خرد تا پیامدهای کالن، «مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران»
 نیلی( ف. )با .139۴ن ی، تابستازیرو برنامه تیریپژوهش مد

 نیلی( ف. . )با1393، زمستانج.ا.ا مالی تولید، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، فصل سوم: نظام تامین«های پولی و بانکی اقتصاد ایرانچالش»

ظارت در ایجاد و کنترل بحران در نظام نقش ابزارهای مالی و ن، فصل : «یجهان اقتصاد و یبانکدار صنعت یالمللنیب کنفرانس نینخستمجموعه مقاالت »
 نیلی( ف. . )با1391بانکی، زمستان 

 :شدهچاپ مقاالت
“Uncertain Working Capital Requirement, Finance and Misallocation”, (With F. Nili and M. Nili), Quarterly Journal of 

Economics and Finance, Fall Summer 2017. 

 .1395های اقتصادی، پاییز مطالعات و سیاستمجله نیلی(،  م. نیلی و ف. ، )با«قدن گردش گیری محدودیت مالی بنگاه، تبیین دورهاندازه»

 :کاری مقاالت
ریف، نیلی(، مقاله کاری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی ش م. نیلی و ف. ، )با«وری کل عوامل تولیدتخصیص و بهرهگردش، سوءدرسرمایه»

 .1395تابستان 

 .1395، تابستان ج.ا.ا مقاله کاری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزینجفی(، . عینیان و ف .، )با م«های اعتباری اقتصاد ایرانچرخه»

 ه پولی و بانکی بانک مرکزیساالرکیا(، مقاله کاری، پژوهشکد .زاده و امدنیس.ع.  ، )با«یبانک مرکز یهااستیسپرده و س یرقابت برا ،ینگیکمبود نقد»
 .1395، تابستان ج.ا.ا

زاده(، مقاله کاری، پژوهشکده پولی و مدنیس.ع.  راد وکریمی .، )با ع«یاز بخش مال یریرپذیدر تاث یبخش واقع تیفعال یهافراز و فرود شاخص یابیرد»
 .1395، تابستان ج.ا.ا بانکی بانک مرکزی
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زاده( ، مقاله کاری، مدنیس.ع.  ابراهیمی و .، )با س«یبورس یهاات شرکتالعابر اساس اط یدیتول یهارد بنگاهبر عملک یاعتبارات بانک تیفیاثر ک»
 .1395، تابستان ج.ا.ا بانک مرکزی ،پژوهشکده پولی و بانکی

، ج.ا.ا بانک مرکزی ،ه پولی و بانکیزاده(، مقاله کاری، پژوهشکدمدنیس.ع.  و یطاهر س.ش. رئیسی، .، )با ن«لیل تعادل عمومی تنگنای اعتباریتح»
 .1395تابستان 

نیلی(، مقاله کاری، دانشکده مدیریت و اقتصاد،  م. نیلی و ف. )با، «مدت تولیدها در توضیح تغییرات کوتاهگردش بنگاهدرنقش ناهمگنی از منظر سرمایه»
 .1391دانشگاه صنعتی شریف، تابستان 

 .1389نیلی(، مقاله کاری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، زمستان  م. )با، «نحسی منابع طبیعی و توسعه مالی»

 مقاالت سیاستی:
 .1395، تابستان 1۴9شماره  ،1۴سال  های اقتصاد،تازه فصلنامهزاده(، مدنیس.ع.  ، )با«نظام بانکی ایران: گذشته، حال و آینده»

 .1395، تابستان 1۴9شماره  ،1۴سال  های اقتصاد،تازهفصلنامه زاده(، مدنیس.ع.  با، )«نقشه راه اصالح مقدماتی نظام بانکی»

 .1393، زمستان ج.ا.ا بانک مرکزی ،، پژوهشکده پولی و بانکیMBRI-PN-9304نیلی(،  ف. ، )با«ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه»

 .1393تانزمس، ج.ا.ا بانک مرکزی ،، پژوهشکده پولی و بانکیMBRI-PN-93038نیان(، عی .، )با م«بررسی آمار و اطالعات حوزه بانکی»

 .1393، زمستان ج.ا.ا بانک مرکزی ،، پژوهشکده پولی و بانکیMBRI-PP-93030نیلی(،  ف. ، )با«کالناعتباری: از شواهد خرد تا پیامدهایتنگنای»

 .1393، زمستان ج.ا.ا بانک مرکزی ،، پژوهشکده پولی و بانکیMBRI-PP-93025نیلی(،  ف. ا، )ب«هامطالبات غیرجاری بانکهای مسموم یا دارایی»

 .1393، زمستان ج.ا.ا بانک مرکزی ،، پژوهشکده پولی و بانکیMBRI-PP-93020نیلی(،  ف. ، )با«اتشکست بازار اعتبار»

 .1393، زمستان ج.ا.ا ی و بانکی بانک مرکزی، پژوهشکده پولMBRI-PP-93015نیلی(،  ف. ، )با«های تجاری و اعتباریچرخه»

 .1391، تابستان 136، شماره 10، فصلنامه تازه های اقتصاد، سال «رانیا یبخش شرکت یساختار مال یبررس»

 .1390، پاییز 133، شماره 9های اقتصاد، سال نیلی(، فصلنامه تازه ف. ، )با«گذاری به سیاق علمیجایزه ای برای سیاست»

 .1389، زمستان وسسه عالی بانکداری ایران، م«اصالحات قیمتی، مقابله رویکردهای تدریجی و به یکباره: بررسی اصالح قیمت های انرژی در ایران»

 های پژوهشیپروژه

ریزی و پژوهشکده ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه«انداز بازارهای مالیارزیابی وضعیت و چشم»
 . مدیر پروژه.ج.ا.ابانک مرکزی  ،بانکی پولی و

 1395تا تابستان  139۴تابستان 

. محقق ج.ا.ابانک مرکزی  ،نیلی، پژوهشکده پولی و بانکی ف. ، به مدیریت«برآورد نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی»
 پروژه.

 1392تا زمستان  1391زمستان 

 یو صنعت یپژوهشکده مطالعات اقتصادنیلی،  م. به مدیریت ،«مدت اقتصاد ایرانعوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان»
 پروژه. و مدیر داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. محقق و فیشر یدانشگاه صنعت ف،یشر

 1392پاییز تا  1390زمستان 

بانک مرکزی  ،پولی و بانکینیلی، پژوهشکده  ف. ، به مدیریت«ارزیابی سبد اعتباری: مطالعه موردی بانک کارآفرین»
 . محقق پروژه.ج.ا.ا

 1392تابستان 

نیلی،  م. ریتیبه مد، «سوی منطقی کردن تنظیمات محیطی و سیستم تأمین مالی مسکن در ایرانانتقال منظم به »
 ، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف. محقق پروژه.وزارت مسکن و شهرسازی

 1388ان تا تابست 1387بهار 

 

  کارشناسی ارشد هاینامهپایان

 .انجام دست در شریف، صنعتی دانشگاه اقتصاد، و مدیریت دانشکده رشیدی،. پ ،(زادهمدنی. ع .س با) ،«بانکی شبکه در قیمتی جنگ و نقدینگی کمبود»

 .1396 شریف، صنعتی دانشگاه اقتصاد، و مدیریت انشکدهد سلیمانی،. ر ،(زادهمدنی. ع .س با) ،«مالی دهندهشتاب و هابانک غیرجاری مطالبات»

  .1396 شریف، صنعتی دانشگاه اقتصاد، و مدیریت دانشکده نیا،ادیب. ع ،(زادهمدنی. ع .س با) ،«قانونی ذخیره محدودیت و اعتبار خلق»

 .1388 ایران، بانکداری عالی موسسه نوروزی،. ا( طینت،خوش. م با) ،«ایران بانکی سیستم موردی مطالعه: گذاریسرمایه بازده با فکری سرمایه رابطه»
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 عالی موسسه معادی،. م( طینت،خوش. م با) ،«تهران بهادار اوراق بورس در سهام بازده با قیمت پذیرینوسان نقدینگی، شرکت، اندازه بتا، رابطه بررسی»

 .ایران بانکداری
 .1388 ایران، بانکداری عالی موسسه کفاش،. س( طینت،خوش. م با) ،«هاشرکت در مالی پذیریانعطاف به توجه با بنگاه اندازه و بدهی نسبت بین رابطه

 .1387 ایران بانکداری عالی موسسه یزدانی،. ح( شادکام،. ح با) ،«تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت عملکرد و مالکیت ساختار بین رابطه»

 آموزشی هایها و کارگاهارائه

 .1396 پاییزی، زیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یموسسه عالکنفرانس اقتصاد ایران، دومین  ،ارائه، «انداز بازارهای مالیارزیابی وضعیت و چشم» 

 .1396 زمستان تولید، و بانکداری هایچالش و پولی هایسیاست همایش ششمین ،ارائه ،«بانکی نظام اصالح و حقیقی بهره نرخ منجمد، هایدارایی»

 و بیست ارائه،زاده( )با س. ابراهیمی و س.ع. مدنی ،«تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت: تولیدی هایبنگاه مالی هزینه بر موثر عوامل»
 .1396 تابستان ارزی، و پولی هایسیاست ساالنه همایش ششمین

 .1395 پاییز، تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاده(، ارائه، مدنیس.ع.  ، )با«یبرنامه اصالح نظام بانک یچارچوب کل»

 .1395 تابستان، وزارت اقتصاد و داراییزاده(، ارائه، مدنیس.ع.  ، )با«دولت یبده ی: ساماندهیاصالح نظام بانک یطرح مقدمات ینشست تخصص»

 .1395های پولی و ارزی، بهار همایش ساالنه سیاست ششمینارائه، بیست و عینیان و فاطمه نجفی(،  ، )با مجید«های اعتباری اقتصاد ایرانچرخه»

ارائه، بیست و ، زاده(مدنیس.ع.  ابراهیمی و .، )با س«یبورس یهاات شرکتالعابر اساس اط یدیتول یهابر عملکرد بنگاه یاعتبارات بانک تیفیاثر ک»
 .1395ولی و ارزی، بهار های پهمایش ساالنه سیاست ششمین

های پولی و همایش ساالنه سیاست ششمینارائه، بیست و زاده(، مدنیس.ع.  و یطاهر س.ش. رئیسی، .، )با ن«تحلیل تعادل عمومی تنگنای اعتباری»
 .1395ارزی، بهار 

های پولی و ی(، ارائه، بیست و پنجمین همایش ساالنه سیاستنیل ف. زاده ومدنیس.ع.  ابراهیمیان، .، )با م«گانه ناممکن: بنگاه، بانک و بانک مرکزیسه»
 .139۴ارزی، بهار 

 .1393، موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش، زمستان آموزشی نیلی(، کارگاه ف. )با، «اقتصاد فقر و غنا»

 زمستانی، زیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یموسسه عال، نیلی(، ارائه، اولین کنفرانس اقتصاد ایران ف. ، )با«بندی تا انجمادتنگنای اعتباری از جیره»
1393. 

آموزش و  یموسسه عال(، ارائه، اولین کنفرانس اقتصاد ایران، نیلی م. و نیلی ف. ، )با«گیری محدودیت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره گردش نقداندازه»
 .1393 زمستانی، زیرو برنامه تیریپژوهش مد

 .1393پژوهشکده آمار، تابستان ، آموزشی کارگاهنیلی(،  ف. ، )با«تصاد کالننگرش جدید در اق»

 .1393های پولی و ارزی، بهار چهارمین همایش ساالنه سیاستونیلی(، ارائه، بیست ف. ، )با«شکست بازار اعتبارات»

 .1393های پولی و ارزی، بهار ین همایش ساالنه سیاستچهارمونیلی(، ارائه، بیست ف. ، )با«نقش تامین مالی تولید در برنامه خروج از رکود»

 .1391، زمستان ج.ا.ا پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی آموزشی ،نیلی(، کارگاه ف. ، )با«ابعاد تجربی و سیاستی رشد اقتصادی»

 .1392المللی مدیریت تهران، زمستانیازدهمین کنفرانس بین نیلی(، ارائه، ف. ، )با«یو بانک یگذار پولاستیس یها: دغدغهیاقتصاد یهابنگاه یمال نیتام»

 .1391، پاییز ج.ا.ا ، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزیآموزشی نیلی(، کارگاه ف. ، )با«خرد لیتحل :یتجار یهاو چرخه یاعتبارات بانک»

 .1391ریزی کشور، تابستان سازمان مدیریت و برنامهارائه، نیلی(،  ف. ا، )ب«شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهبررسی ساختار مالی بنگاه»

 .1391های پولی و ارزی، بهارنه سیاستدومین همایش ساالو، بیستآموزشی نیلی(، کارگاه ف. ، )با«ریاخ یپس از بحران مال تحوالت دانش اقتصاد کالن»

و  تیریآموزش و پژوهش مد یموسسه عال، آموزشی نیلی(، کارگاه ف. ، )با«ناظر بر بخش بانکی بازنگری در مقررات ها وهای مالی، پیامدها، درسبحران»
 .1390ی، تابستان زیربرنامه

و  یصنعت بانکدار یالمللنیکنفرانس ب نینخستنیلی(، ارائه،  ف. ، )با«رانیاقتصاد ا یبرا ییهادرس :یبانک یهاگسترش و کنترل بحران جاد،یا یسازوکارها»
 .1390(، تابستان ICOBIG) یصاد جهاناقت



 5 نژادامینه محمودازده احمدی

 ایهای حرفهمهارت

 . MATLAB, STATA, Eviews, STAMPای: نرم افزارهای حرفه

 .C/C++, FORTRAN, Pascal, Vensimویسی: نهای برنامهزبان

 . Microsoft Officeهای کاربردی: برنامه

 های زبانیمهارت

 (2008، دسامبر 3.5، نگارش: 320ت: ، لغ800: محاسبه: GRE CBTنمره  .2007نوامبر ، TOEFL PBT :630نمره ) انگلیسی: روان.

 عربی: ابتدایی.

 افتخارات

 .1386رتبه اول ورودی دوره ی علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، 

 .1385صنعتی شریف،  رتبه اول فارغ التحصیالن گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه

 .1383ارشناسی ارشد در رشته مهندسی علوم اقتصادی و اجتماعی، کامتحان ورودی دوره  5رتبه 

 .1378امتحان ورودی دوره کارشناسی،  ۴86رتبه 

 شدهدوره های آموزشی گذرانده

 1390 تابستان .فابیو کانوا، پژوهشکده پولی و بانکی نوکینزی، DSGEهای مدلمدرسه تابستانی 

 1390پاییز  .الملل، جیانلوکا بنینو، پژوهشکده پولی و بانکیاقتصاد کالن بین مدرسه زمستانی

 1390زمستان  .اقتصاد کالن پولی، پیرپائولو بنینو، پژوهشکده پولی و بانکی ستانیمدرسه زم
 

 


