
 ساخت و کاربرد دستگاه های لیتوگرافی در فناوری نانو

 دکتر جواد کوهسرخی

 رئیس هیئت مدیره 
 1400اسفندماه  شرکت توسعه فناوری ریزمقیاس آژینه



 سرفصل
شرکت معرفی   

 
شرکت های توانمندی و افتخارات معرفی 

 
نانو و میکرو ادوات ساخت فناوری در شرکت محصوالت نقش 

 
نانو و میکرو ادوات ساخت تکنولوژی بر ای مقدمه 

 
محصوالت یا محصول فنی معرفی 

 
مخاطبان و صنایع با همکاری نمایندگی، اعطای فروش، و بازاریابی تحقیقاتی، همکاری های فرصت بیان 

 نیازها رفع و اعالم نیاز و
 
اقدام دست در های پروژ و شرکت مهم اخبار اعالم 

 
شرکت ارتباطی های راه و تماس اطالعات 



 1/22 معرفی شرکت



 2/22 تاریخچه و سوابق



 مجوزها و اختراعات ثبت شده  

  

 فشار سنج خال خازنی

http://ipm.ssaa.ir/Search-

Result?page=1&DecNo=13925014

0003005826&RN=80987 

 ماسک االینر

http://ipm.ssaa.ir/Search-

Result?page=1&DecNo=139250

140003006078&RN=81087 
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 مدیران شرکت

 
 

(رییس هیات مدیره)جواد کوهسرخی  دکتر  
 

 
 

 (مدیر عامل) رضا عسکری مقدم  دکتر        

4/22 



 مراحل فرایند ساخت یک مدار مجتمع

حوزه فعالیت شرکت ریز 
ژینه

 
 مقیاس آ

5/22 



 سطح مقطع یک مدار مجتمع

 عکس واقعی از اتصاالت میانی شماتیکی از اتصاالت میانی
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 7/22 شماتیکی از مراحل اصلی ساخت یک مدار مجتمع



 تکنیک های مختلف لیتوگرافی

Contact Proximity Projection

MFS = (d.)1/2 ~  MFS = ((d+g).)1/2 ~  MFS = 0.61 /NA ~ 

 روش پروژکشن
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 9/22 روش های مختلف لیتوگرافی



 10/22 لیتوگرافی نانومتری با باریکه الکترونی



 SU8 11/22مراحل لیتوگرافی با استفاده از 



 (ادامه) SU8مراحل لیتوگرافی با استفاده از 

ظرف ظاهر سازی به روش 
 غوطه وری 
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 13/22 استریو لیتوگرافی



 حکالی با استفاده از تکنیک های نرم  

 UVبا آستفاده آز نور  با آستفاده آز هیتر
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 معرفی محصوالت شرکت
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 16/22 اسپینر و هیتر برای مراحل پخت فتورزیست ها و پلیمرها



 دستگاه لیتوگرافی و تولید ماسک
  Step & Repeat  

 
 دستگاه تولید ماسک

 Step&repeat 
 

 دستگاه تولید ماسک

 (ریداکشن)
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 کمترین سایز(MFS) :5 میکرون 
سانتیمتر 10* 10: سطح ماسک 

 کمترین سایز(MFS) :10 میکرون 
سانتیمتر 2* 2: سطح ماسک 



 دستگاه لیتوگرافی تماسی

 
 دستگاه لیتوگرافی تماسی 

 (365مدل )
 

 
 دستگاه لیتوگرافی تماسی 

 (405مدل )
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 کمترین سایز(MFS) :3 میکرون 
سانتیمتر 10* 10: سطح نوردهی 



(ماسک االینر) دستگاه های تطبیق ماسک  

 
دستگاه انطباق ماسک یک طرفه  

 (365مدل )
 

 
دستگاه انطباق ماسک یک طرفه  

 (405مدل )
 

 
دستگاه انطباق ماسک یک طرفه  

 (1405مدل )
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 کمترین سایز(MFS) :3 میکرون 
سانتیمتر 10* 10: سطح نوردهی 



(االینر دوطرفهماسک ) دستگاه های تطبیق ماسک  
 

 
 (122مدل )دستگاه انطباق ماسک دو طرفه 

 

 
 (111)دستگاه انطباق ماسک دو طرفه 
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 کمترین سایز(MFS) :3 میکرون 
سانتیمتر 10* 10: سطح نوردهی 



 فرصت های همکاری و صادراتی

اندازی راه برای الزم آمادگی Fab  مختلف های کاربرد برای ای خوشه های : 
 

سنسورها 
ها چیپ بایو 
الکترونیکی ادوات  

 
شرکت محصوالت صادارت وضعیت 

 
همکار های شرکت همکاری با  شرکت اقدام دست در کارهای 

 
لیتوگرافی دستگاه ساخت Mask-Less  
سنسورهای ساخت MEMS مختلف کاربردهای برای 
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 22/22 راه های ارتباطی با شرکت 

:آدرس دفتر مرکزی  
29بعد از پل شهدای کن، خیابان پردیس، ساختمان فناوری، واحد  -تهران، اتوبان همت، الین کندرو به سمت شرق   

 
02186093270 -09126771808: تلفن تماس  

 www.azhineh.ir 
 



 با سپاس از توجه شما


