
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  پژوهشی با؛ نشست 

  دکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی

 (9)به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی  

  لیزر پیشرفت های چشمگیرایران در حوزه

 ( دیسک و نوری فیبر نیمه اهدی، لیزراهی ساخت نظر آسیا از منطقه و چهارم اول  کسب مقام)

 سیاسيمعاونت 
 سیاسي اهیاداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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 نکات برجسته  

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمه   

سال پیش رشد و توسعه صنعت لیزر ایران را سرعت بخشید. از  10از حدود  ؛ساله فناوری لیزر در ایران 40پیشینه تحقیقاتی 

گذرد، خبر از سال از آغاز آن نمی 17سوی دیگر در قرن بیست و یکم که به قرن لیزر و فوتونیک شهرت دارد و بیش از 

باشد که ی و توانمندساز میشود. لیزر و فوتونیک یک فناوری کلیدتحوالتی در حوزه فناوری های لیزر و فوتونیک داده می

دکتر محمد صادق ذبیحی،  پژوهشی با نشستدر این چارچوب در هاست. دارای اثرات اهرمی غیرقابل انکار بر دیگر فناوری

را با طرح  "دستاوردهای فناوری لیزر در کشور"موضوع دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی، 

 سئواالت زیر مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم:

 

 نقشه جامع علمی کشور  1های الفجایگاه فناوری لیزر در اولویت    

 هوافضا
آالت و های ارتباطی، ماشینهای ناوبری، رادار، سامانهها، سیستمگیری و قفل روی ماهوارهای، رههوارهادوات بینایی، ارتباطات ما

 های مجاورتی، تامین نیروی پیشران، تصویربرداری و شناسایی و ...کاری سطوح هواپیما و سیستمصنعتی،تمیزکاری و سختادوات 

 فناوری اطالعات

 و ارتباطات

های نوری، یت کنندههای اپتیکی، تقوسازی اطالعات، مدارات مجتمع نوری، سوییچفیبر نوری، پردازش نوری و کوانتومی، ذخیره

 نمایشگرها و ...

 سازی لیزری و ...ها، خنکلیزری، جداسازی لیزری ایزوتوپمحصورسازی لیزری، گداخت ایهسته

 نانو و میکرو
های نازک، تز نانو ذرات با لیزر، ضخامت سنجی و آنالیزر نانو ذرات، لیتوگرافی، الیپسومتری الیهمیکروماشین کاری، سن

 پکتروسکوپی و ...های نوری، اسمیکروسکوپ

 های نفتی و ...های نفتی، تصویربرداری و شناسایی حوزهحفاری لیزری، حسگرهای اپتیکی، فرآوری فرآورده نفت و گاز

 زیستی
تراپی، بیوفوتونیک، نژاد، جراحی با لیزر، لیزرها در حوزه برهمکنش نور با مغز، برهمکنش لیزر با بافت زنده، اصالحپژوهش

 فوتوشیمی و ...

زیست 

 محیطی

 های نو، فرآیند تصفیه آب، آنالیز خاک و ...های محیطی، توسعه انرژی(، شناسایی و آنالیز آالیندهبررسی اثرات جوی)لیدار

                                                           
ها نیازمند توجه، از آنجــا که حصول اطمینان از رشــد و شــکوفایی در برخی از اولویت: در سند نقشه جامع علمی کشور های علم و فناوری کشوراولویت - 1

های میانی و تخصیص غیرمتمرکز منابع حاصل هدایت و پشــتیبانی در ســطوح کالن مدیریتی کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشتیبانى مدیریت
 توجه و انسانی و مالی از اعم منابع، تخصیص میزان و نحوه بر ناظر بندیدسته این. اندشده تنظیم  ج و ب و ها به ترتیب در سه سطح الف اولویت خواهد شد،

  است. مسئوالن و مدیران

 چهارم را داریم.از نظر ساخت لیزر در منطقه: در لیزرهای نیم هادی، فیبر نوری و دیسک مقام اول و در آسیا مقام  -

 . حوزه لیزر و فتونیک دنیا را دارددر رتبه بیستم  ؛در انتشار مقاله 2017در سال کشور ما  -

 مقاله مربوط به ایران است. 1000، در حوزه لیزر و فتونیکمنتشره در دنیا از پنجاه هزار مقاله  -

 شود.های دانش بنیان، ساخته میبرای پزشکی، توسط شرکتنوع لیزر)لیزر ساخت داخل با فناوری داخلی(  10در کشور: حدود  -

سازی سبکها، های فوق سریع با استفاده از درهم تنیدگی فتونرایانه ارتباطات و"هایی که در حوزه لیزر در دنیا اتفاق افتاده است: پیشرفت -

  . لیزر پرینتر سه بعدیبا استفاده از ها وتجهیزات ساخت دستگاه و قطعات با استفاده از لیزر فتونیک
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فناوری نرم و 

 فرهنگی 

 ای و ... های تبلیغاتی و رسانهسازی اطالعات، سیستمادوات تصویربرداری، ادوات ذخیره

 

 لیزر  و صنایع مرتبط باها حوزه 

 
 

 

بر اساس سند ملی راهبری این ستاد چه  ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی  خبری :پژوهش 

 اهدافی دارد؟ 

ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و : دکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی

است را تدوین و به تصویب مراجع ذیربط  1404سند ملی راهبردی را که برنامه این ستاد تا سال  1ساختارهای میکرونی

های کلیدی در تمامی ارکان و زنجیره ارزش لیزر فتونیک و رسانید. از اهداف کالن این سند: خوداتکایی و دستیابی به فناوری

بنیان از با نیازهای کشور و توسعه بازارهای محصوالت دانشهای راهبردی متناسب ساختارهای میکرونی است. توسعه فناوری

این در حالی است که کشور ما در انتشار مقاله: رتبه بیستم حوزه لیزر و فتونیک دنیا در سال های این ستاد بوده است. اولویت

                                                           
 .   1395شروع به کار ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی سال   - 1

لیزر

علوم 
کهکشانی  نظامی

غنی سازی

معماری و 
راه 

وساختمان

پدافندی

مخابرات

علوم صنایع
کهکشانی

تحقیقاتی

صنایع 
غذایی

مهندسی 
شیمی

زمین
 شناسی

پزشکی

گداخت 
هسته ای
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مقاله پژوهش  1400حدود المللی از محققین داخلی و هزار مقاله بین 5ثبت اختراع و بیش از  20حدود  1.را دارد 2017

دانشگاه در کشور در سطح تحصیالت تکمیلی  30شرکت دانش بنیان و  90مشترک با محققین خارجی داریم؛ در حوزه لیزر: 

 هادی مقام اول منطقه را دارد. فعالیت دارند. کشور در لیزر فیبر،دیسک و نیمه

 ؟ کنیدچگونه ارزیابی میرا پیشرفت لیزر در کشور    خبری :پژوهش 

اش فناوری، های جدید لیزرامروزه نسل :2محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی دکتر

در لبه تکنولوژی و ، های مربوط به لیزرمحصوالتی به بازار عرضه شده است.بعضی از فناوری،و 3هایی ایجاد شدهزیرساخت بومی شده،

هایی که بصورت مقاالت آی اس آی چاپ شده توسط محققان  خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته حل. بعضا راهاستدانش فنی 

ها هم به جایی رسیدیم که چیزی از ها یک مقدار عقب هستیم. در بعضی از حوزهدر بعضی از حوزه. حوزه لیزر بسیار وسیع استاست. 

 نداریم. کم و کاستی اتفاق افتاده  خارج کشورآنچه در 

 ؟ دارد روزمره لیزر چه کاربردی در زندگی    خبری :پژوهش 

؛ داردهزار کاربرد  10بیش از لیزر  :دکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی

دو ماهیت ، کاربردهایش. لیزر در شوداستفاده می" المللی)فیبر نوری(هوای آزاد، زیر آب، شبکه شهری و بین" :های مختلفدر محیط

برش و جوش "پرتو لیزر در کارهای صنعتی، فعل و انفعاالت فیزیکی شیمیایی بصورت مستقیم کاربرد دارد:  :داردراهبردی متفاوت 

سازی همچنین پرتو لیزر برای ماشین"  های هوشمند دفاعیدادن، تشخیص و درمان و جراحی پزشکی و در سالح و هدایت سامانه

 شود. قطعات صنعتی یا پزشکی استفاده میو ساخت 

 

 کاربرد لیزر  

 

 

 

                                                           
مقاله در کشور منتشر شده و جزء نفرات اول منطقه و  1000هزار مقاله در حوزه لیزر و فوتونیک منتشر شده است.  50صادق ذبیحی: در جهان دکتر محمد  - 1

  رده بیستم حوزه لیزر و فتونیک دنیا هستیم.

-Staff of  Technology Development for Laser , Photonics and Microفناوری های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی:  ستاد توسعه - 2

structures 
ای از استادان دانشگاه و پژوهشگران، مرکزی گردد. اوایل انقالب عدهمیسال قبل، بر 40دکتر محمد صادق ذبیحی: تاریخچه تحقیق بر روی لیزر در کشور، به  - 3

جامد و نیمه هادی رسیدند؛ تا  لیزر شروع شد. ابتدا از لیزرهای گازی شروع کردند؛ بعد به لیزرهای حالتاندازی کردند. از آنجا تحقیقات روی را در انرژی اتمی راه

 ها در حد پژوهشی بود و کمتر وارد صنعت یا پزشکی شده بود.سال قبل اکثر این فعالیت 10

تحقیقاتی

وپیاسپکتروسک

فوتوشیمی

فیوژن

خنکساز

دفاعی
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تخریبگر

رهگیری

هدایت

سامانههای
اخالگر

اطالعات و 
ارتباطات

انتقال
اطالعات

پردازش

ذخیرهسازی

نمایشگرها

پزشکی

برشجراحی

لیزرتراپی

پوست
وزیبایی

یدندانپزشک

صنعت

ماشینسازی

ماشینابزار

حملونقل

-الکترونیک
نیمرسانا

انرژی

مانیتورینگ
خطوطانتقال

انرژی
خورشیدی

حسگرهای
اپتیکی

بهینهسازی
مصرف

کشاورزی

تسطیح

اصالحنژاد

ماشینآالت

آنالیز



4 

 کاربرد لیزر در بازار 

 

 ؟ چیستنقش لیزر در توسعه کشور    خبری :پژوهش 

نقشه علمی  دست اندرکارانبه  :دکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی

مساله لیزر و فتونیک خواهید: کشور بعد از چند سال صرفا استفاده کننده فناوری دیگران نباشد؛ : اگر میکشور توصیه کردیم

ارتباطات یا  ؛ کوانتوم هم مطرح استبحث عناصر اپتیکی و فتونیکی را گسترش دهید.  های لیزر:زیرساختو را جدی بگیرید. 

لیزر،فناوری راهبردی برای توسعه کشور است. قرن حاضر،   1.دهدکامپیوترهای نسل آینده انجام می رامحاسبات کوانتومی 

 .افتد جدا نشویمتر حرکت کنیم تا از آنچه در دنیا، اتفاق میقرن لیزر و فوتونیک است. باید خیلی سریع

 ؟ هایی در حوزه لیزر در دنیا اتفاق افتاده که نباید از آن عقب بمانیمچه پیشرفت   خبری :پژوهش 

 :     هایی همچونپیشرفت :دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونیدکتر محمد صادق ذبیحی، 

 ؛را حفظ کنیم اگردر آینده بخواهیم امنیت کشور  2ها:درهم تنیدگی فتوناستفاده از های فوق سریع با رایانه ارتباطات فوق سریع و -1

 افتد.ها اتفاق میتنیدگی فتونهای فوق سریع با درهم. ارتباطات و رایانهسیستم رمزگذاری کارساز نیست. باید از روش کوانتومی استفاده کنیم

ی مصرف کمترمواد و انرژی  و ،حد ممکن سبکتا قطعات را  ،با استفاده از فتونیکدنیا، در : فتونیکلیزر سازی قطعات با استفاده از سبک -2 

 3.کنندمی

، ظرف یک هفته یک نمونه کامل آماده برای استفاده را با لیزر پرینتر سه بعدی : ها وتجهیزاتو ساخت دستگاه لیزر پرینتر سه بعدی -3 

موجود ما منبع لیزری آنرا  .داردنیاز به این دستگاه به شدت صنایع خاص ما در کشور  و ما از این دستگاه یکی دو تا داریم 4ساخت.توان می

 الزم قرار دهد ساخته شود.  بتواند این منبع را در جایگاه که یرباتیا دسترسی پیدا کنیم و سامانه ، موادشبه بتوانیم  ما بایدداریم. 

                                                           
 تر خواهد بود. سرعت کامپیوترهای کوانتومی از کامپیوترهای فتونی ساده، سریع - 1

افتد. ما در کشور فوتون اگر در هم تنیده شود و یکی از مشخصات آن با یکدیگر جفت و جور شود؛ شما هر تغییری در این فتون بدهید در آن یکی هم اتفاق می - 2
وپا و یک الین فوتون را در شهرهای ها یک ماهواره فرستادند؛ آنجا فوتون در هم تنیده ایجاد کردند. یک الین فوتون در اراینرا اجرا کردیم؛ فرض کنید چینی

ه برای ارتباطات بسیار خودشان فرستادند. هر اطالعاتی که روی این فوتون دادند آنجا آن طرف در اروپا گرفتند؛ یک ویدئو کنفرانس ایجاد کردند و اثبات کردند ک
 شود.دهند؛ غیرقابل نفوذ ایجاد میامن با کدینگی که در فیزیک کوانتومی می

 کند.اگر هواپیمایی داشته باشید که یک تن وزنش کمتر باشد به همین میزان برای بلند شدن، نشستن و حرکت انرژی کمتری مصرف می - 3

 اید درست است یا نیست؟دیگر صرف ندارد که شما طرح را بدهید؛ قالب را بسازید؛ بعد ببینید آیا این نمونه که ساخته - 4
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   کاربرد لیزر در پزشکی چیست؟  خبری :پژوهش 

لیزر ابزاری کارساز در پزشکی  :میکرونیدکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای 

نوع لیزر)لیزر ساخت داخل با  10حدود در کشور: در حال حاضر است. جراحی لیزر بدون خونریزی و بدون آلودگی است. 

سنگ شکنی کلیه، "همچون: مواردی در لیزر  شود.های دانش بنیان، ساخته میفناوری داخلی( برای پزشکی، توسط شرکت

لیزر جراحی پوست) ، ها(ها و استخوانبرای ترمیم بافتتراپی)لیزردندان پزشکی)بافت نرم و بافت سخت(،  پروستات،جراحی 

  کاربرد دارد.  "وچربی( برای زیبایی و برداشتن خال

 چیست؟ نظامی  صنایع کاربرد لیزر در   خبری :پژوهش 

، در دنیاهای نظامی بیشتر جنگ :ساختارهای میکرونیدکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و 

بعد جایی را که نور لیزر متمرکز شده  شود؛فرستاده مینور لیزر هدایت کننده: ابتدا جنگ الکترونیک است. لیزر به عنوان 

 جاییبه  شودفرستاده میموشکی که  .کندیک پهباد هدف را شناسایی میهای نقطه زن: کند. در موشکاصابت می موشک

کیلووات روی  30لیزر به عنوان سالح: ناو آمریکایی که به خلیج فارس آمده است؛ لیزر  .کندبرخورد می که لیزر را فرستادیم

کوپترهایی است کور کننده تمام حسگرها و پهبادها یا هلی :توانیم بسازیم. این نوع لیزرمیما آن است. معادل همین  سالح را 

توانید سنسور آنرا بسوزانید و از با یک پرتو لیزر خیلی ضعیف به راحتی میکه کنند. مخابره می؛ گیرندمیآیند، عکس که می

 کار بیندازید. 

 چیست؟  سازیکاربرد لیزر در استاندارد   خبری :پژوهش 

: المللیاوزان بیندر حال حاضر:  :دکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی

کنند. خوشبختانه دهد استفاده میاین منتفی شده و از کاری که لیزر انجام می ؛کنندمتر، کیلوگرم، در سوئیس نگهداری می

امیدواریم ما از استاندارد  کیه است که کدام هاب منطقه باشیم؛رقابتی بین ما و تر .کندموسسه استاندارد روی این قضایا کار می

  .را با ما تنظیم کنند و وزنشان متر وزمان ، کشورهای منطقه و مجوز را بگیریم ،المللیبین

 ؟ استساز یک فناوری توانمندلیزر  چرا     خبری :پژوهش 

: شش فناوری کلیدی توانمندساز :دکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی

 2002در سال " های ساخت پیشرفتهزیست فناوری، مواد پیشرفته لیزر، فوتونیک و فناوریفناوری نانو، میکرو الکترونیک، "

کاهش پیدا کرد. اما بازار فتونیک توسعه  2017و  2016 هایجی دی پی جهانی در سالگرچه ؛ انتخاب شدتوسط اتحادیه اروپا 

 . میلیارد یورو رسیده است 10به باالی  2016در  است ورو به رشد گذاشته  2012لیزر از سال  ما، . در کشوره استپیدا کرد

 وجود دارد؟ در کشور چه نواقصی  ،تولید لیزر چرخه در    خبری :پژوهش 

یک ناحیه فعال دارد. که  لیزر :دکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونی

مایع و  انواع  ،های گازیمحیط ،فایبر ،اندازه سکه پولبه صفحه خیلی نازک یا دیسک  ،هادینیمهممکن است به صورت میله 

 وابستهبه خارج از کشور م؛ نداشته باشی)مواد اپتیکی( با درجه خلوص باال این ناحیه فعال را  ها باشد. اگر مواد ساختاین

فقط به ساخت قطعات بسنده اهمیت دارد:  ،هادر زیرساختباید آنرا بسازیم؛ نور لیزر در طبیعت وجود ندارد و خواهیم بود؛ 
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های اپتیکی تخلیص و تبدیل به شیشهسیلیس را . اگر دمعادن خیلی خوب سیلیس دار کشور ما. ممواد را هم بسازی و منکنی

   1.به خارج از کشور وابسته نبودتوان می؛ کنیم

      کالم آخر 

هایی پیشرفت در زمینه لیزر :لیزر فتونیک و ساختارهای میکرونیدکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری 

دستگاه  10بیش از  :در حوزه پزشکی. کاریجوش، روکش زنی، حکاکی و خم، های برشهدستگا :در حوزه صنعت: ایمداشته

مقام چهارم  در آسیاو  هادی، فیبر نوری و دیسک مقام اول هدر لیزرهای نیم: در منطقهاز نظر ساخت لیزر ساخته شده است. 

مقاله مربوط  1000شود؛  از پنجاه هزار مقاله که در حوزه لیزر و فتونیک انجام می : در دنیا شده داریم. از نظر مقاالت منتشر را

به ایران است. هیچ کشوری در منطقه به این میزان در حوزه لیزر و فتونیک مقاله منتشر نکرده است. سند ملی راهبردی 

تکمیل  "راهبردیاهداف کالن در حوزه لیزر و فتونیک در این سند  ؛3است 1404ترسیم کننده راه تا سال  که 2شدهتصویب 

بازیگران کلیدی توسعه علم  های محوری، دستیابی به سهم مناسب از بازار داخلی، تجارت جهانی و تبدیل شدن بهزیرساخت

تعریف کردیم.  را هادر قالب این اهداف ماموریت است؛ تعریف شده،  "ونیو فناوری در حوزه لیزر، فتونیک و ساختارهای میکر

 برسیم.  شده عیینبتوانیم به اهداف ت تاکنیم. ها تعریف میهرسال را در قالب این ماموریت برنامه و

  

  

 

                                                           
هزار دالر تبدیل  2رسد سیلیسیم آن به تنی فروشیم. به مرحله متال گرید که میهزار تومان می 50ر حال حاضر معدن را تنی دکتر محمد صادق ذبیحی: د - 1

 60تا  40هر کیلوگرم شود که اینرا در کشور داریم. مرحله بعد تبدیل به الکترون گرید و به سوالر گرید و اپتیکال گرید است؛هرکدام از مراحل، سلیسیم را به می

 ها انجام شود.رساند؛ که ارزش افزوده است؛ اینکه از معدن تا این مرحله را انجام دهیم قدم بزرگی است که باید جزء زیرساختدالر قیمت می

شکی، وزارت دفاع و دستگاه اجرایی هستند : وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت درمان و آموزش پز 8  در شورای راهبردی - 2

های اینها در ستاد ما به پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری، وزارت اطالعات،  وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی. نماینده

 با نظر این اعضا تدوین شده است.عنوان شورای راهبردی بعالوه چهار نفر از خبرگان به عنوان اعضای حقیقی هستند. سند ملی راهبردی 

ها رسیده است؛ معاونت علمی فناوری آنرا تایید کردند؛ اگر الزم باشد. مسیر این سند سال گذشته تصویب نهایی آن انجام شده و به امضای نمایندگان وزارتخانه - 3

  دارد و این چراغ فراراه برای حرکت در ستاد است.های دولت این آمادگی را شورای عالی انقالب فرهنگی را طی کند یا احیانا کمیسیون


