حامد اکرمی ( )1361تهران
مرتبه علمی :مربی
دانش آموخته کارشناسی ارشد انیمیشن دانشگاه هنر تهران1390 ،
دانش آموخته کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران1385 ،

سوابق آموزشی و اجرایی:
عضو هیات علمی دانشگاه هنر  -دانشکده سینما
استاد مدعو دانشگاه الزهرا
استاد مدعو دانشگاه جامع علمی کاربردی
عضو هیات مؤسس استدیو برفی و استدیو کندو

فعالیتهای هنری:
 -1طراحی ( GUIگرافیک نرم افزار) برای پروژه ی دوربین پالک خوان خودرو( .شرکت پویا فن آوران کوثر) 1385
 -2طراحی بدنه دستگاه لیزر سرعت سنج خودرو( .شرکت پویا فن آوران کوثر) 1385
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 -3انیمیشن فضله چکون (کارگردان  -انیماتور) 1388
 -4انیمیشن سوسک کوچک (انیماتور) 1389
 -5انیمیشن خب که چی (انیماتور) 1389
 -6انیمیشن بانمک (سرپرست متحرک سازی) 1390
 -7انیمیشن کرماندو (کارگردان  -انیماتور) 1390
 -8انیمیشن خط قرمز (انیماتور) 1390
 -9انیمیشن پهلوانان (کارگردان ،سرپرست متحرک سازی) 1396-1390
 -10انیمیشن همسایهها (سرپرست متحرک سازی ،لی اوت) 1391
 -11انیمیشن همسایه ات را مخور (سرپرست متحرک سازی) 1391
 -12بازی بینگو دینگو (انیماتور ،طراح کارکتر) 1391
 -13تیزر تبلیغاتی قاصدک (متحرک سازی) 1392
 -14انیمیشن یوخاری (انیماتور ،کامپوزیت و افکت) 1392
 -15ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت ایران سوالر (کارگردانی و اجرا) 1393
 =16ساخت تیزر  50سالگی دانشکده سینما و تاتر دانشگاه هنر (کارگردانی و اجرا) 1393
 -17تیزر تبلیغاتی شیر رامک (متحرک سازی) 1395
 -18ساخت میان برنامه برای برنامهی خندوانه (کارگردانی و اجرا) 1396

مقاالت:
 -1مقاله :تلفیق نمادهای کهن نگاهی تحلیلی به انیمیشن کوتاه سگ سیاه به کارگردانی آلیسون دو وور 1389/02/01
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:جشنواره ها و جوایز
:جشنواره های داخلی
)1390(  هجدهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران-1

دیپلم افتخار متحرک سازی برای انیمیشن سوسک کوچک
:)1391(  جشنواره نهال-2

دیپلم افتخار برای متحرک سازی مناسب و تندیس جشنواره به خاطر جایزه ویژه ی تماشاگران
برای انیمیشن کرماندو
:)1391(  بیست و ششمین جشنواره فیلم کودک اصفهان-3

جایزه ی بهترین اثر کوتاه یا نیمه بلند برای انیمیشن کرماندو
)1391(  دومین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید-4

جایزه ی بهترین فیلم بخش حمایتی برای انیمیشن کرماندو
)1391(  هشتمین دوساالنه پویانمایی تهران-5

تندیس طالیی بهترین پویانما برای انیمیشن کرماندو
:حضور در جشنواره های خارجی
Farhang Film Festival (2012) USA -1
Aninest international Animation Film Festival (2012) ROMANIA -2
Belo Horizonte International Short Film Festival (2012), BRAZIL -3
The CITRUS CEL Animation film Festival (2013) USA -4
14th Annual TROMADANCE Film Festival -5

Corti a Ponte (2013), ITALY -6
FIC HERMOSILLO (2013), MEXICO -7
ANIMA Film Festival (2013) ARGENTINA -8
KUANDU INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL (2013), TAIWAN -9
PORTO7 INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL, (2013) PROTUGAL -10
ALTER-NATIVE 21 International Short Film Festival (2013), ROMANIA -11
9th Edition of the Dieciminuti Film Festival (2013), ITALY -12
ANIMAC -13

:جوایز خارجی
PORTO7 INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL, (2013) PROTUGAL -1
BEST ANIMATION, 2013
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