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 2022 (GII) نوآوری جهانی شاخص در ایران وضعیتبر  اجمالی مروری

 با  یشرفت فناوریو پ یدر علم و نوآور یگذارهیروند سرما یداریاز پا کیحا ینوآور یجهان شاخص گزارش

 . استرونا کبه واسطه  یبحران اقتصاد نیتروجود مواجهه با مهم

 12ران در طول یا رتبه نین، بهتریجهان قرار گرفت و ا 35پله صعود در رده  0با  2121ران در سال یا شورک 

بزرگ در  یهاتکر عدم حضور شرینظ ییهاچالش ن،یاوجود  بااست.  المللیشاخص بینن یسال حضور در ا

جهی توتعداد قابل یبرا داده فقدان یابودن  یمیو قد ،هادانشگاهت یماندن ظرف یشور، خالک ینوآور بومزیست

  ران وجود دارد.یا یق و توسعه برایو تحق ینوآور ین مالیتأم یهاشاخص از
 

  یان نوآورک، اریشرفت فناوریپ ،یرد نوآورکت و عملیظرفبنیان، اقتصاد دانش
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 خالصه مدیریتی 

در شاخص جهانی نوآوری  کشور مورد بررسی 231جمهوری اسالمی ایران توانسته است از میان  

(GII)  جهانی دست یابد که بهترین رتبه کسب شده تاکنون است. این رتبه به معنی  33به جایگاه

 33در میان  3کشور آسیای مرکزی و شرقی و کسب جایگاه  21از میان  1قرار گرفتن در جایگاه 

 با درآمد سرانه متوسط به پایین است. جهان اقتصاد 

جهانی را کسب کرده بود  36رتبه  (1111) قبلو دو سال  31( رتبه 1112کشورمان در سال قبل ) 

 که نشان از بهبود مستمر جایگاه ایران دارد.

 سهیدر مقا ینوآور یهایخروج در یبهتر اریبس عملکرد همواره رانیا که است نیا توجه جالب نکته 

ل رتبه مثا. به عنوان است گرفته قرارباالتر   یجهانو از عملکرد مورد انتظار  است داشته هایبا ورود

 .است هایورود در 63و رتبه  ینوآور یهایخروج در 33رتبه  ندیبرآ 1111در سال  رانیا 33

با رتبه  ارباز یدگیچیپدر به ترتیب ایران  بهترین عملکردها(، ارکان )یا همان دسته شاخص در سطح 

بدترین عملکرد اما به دست آمده است.  33با رتبه جهانی  خالقانه یهایخروج رکن و 22جهانی 

 بوده است. 223با رتبه جهانی  وکارکسب یدگیچیپرکن و  232با رتبه جهانی  نهادها رکندر 

در ، 2رتبه با  1ارزش عالئم تجاری ثبت شده در شاخص ایران بهترین عملکردها، در سطح شاخص 

 0بازار ارزشدر شاخص ، 1رتبه با  5هیسرما لیتشکو  2یمهندس یفن آموختگان دانش هایشاخص

 .استبوده جهان  3رتبه با  3ثبت شده صنعتی یهایطراح ارزش، و در شاخص 3رتبه با 

 یاتحادها ارزش، 6یگرمیتنظ تیفیکهای شاخصبدترین جایگاه ایران در ها، در سطح شاخص 
به ترتیب  8ارتباطات و اطالعات یفناور خدمات صادرات، و 0مشترک یهایگذارهیسرما و یراهبرد

 کشور جهان بوده است. 231از میان  216و  211، 232های با رتبه

                                              
1 Patents by origin/bn PPP$ GDP 

2 Graduates in science and engineering, % 

5 Gross capital formation, % GDP 

0 Market capitalization, % GDP 

3 Industrial designs by origin/bn PPP$ GDP 

6 Regulatory quality  

7  Joint venture/strategic alliance deals/bn ppp$ GDP 

8 ICT services exports, % total trade 
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 وضعیت نوآوری در جهان

 مهر 6میالدی، مطابق با  1111سپتامبر سال  11، در روز 2(GIIگزارش شاخص جهانی نوآوری ) نیپانزدهم

در سراسر جهان مورد  اقتصاد 231منتشر شد. در این گزارش، ظرفیت و عملکرد نوآوری  2012ماه سال 

-دیکوو بحران دوران در ینوآور یریگیپ» ،مطالعه قرار گرفته است. موضوع اصلی )تم( گزارش سال جاری

انتخاب شده است تا تاثیرات بحران پاندمی کرونا بر نوآوری در سطح جهان مورد تحلیل و بررسی قرار  «21

 گیرد. 

که  قرار دارد 11«یجهان ینوآور رصدگر»با عنوان ی بخشمانند سال گذشته، در گزارش سال جاری، همچنین 

 چهار محوردر ها ای از شاخصاز طریق بررسی مجموعه در سطح جهان ترین روندهای نوآوریکلیدی در آن

تاثیرات ( 0و  ها،( پذیرش فناوری3، فناورانه هایپیشرفت( 1گذاری در علم و نوآوری، سرمایهمیزان ( 2

 دهد کهشود. نتایج این بخش نشان میمی ارائه نوآوری اقتصادی-اجتماعی

 ترین بحران اقتصادی در دهه اخیر که در اثر پاندمی کرونا رخ داده، اما روند با وجود مواجهه با مهم

 .گذاری در علم و نوآوری پایدار باقی مانده استسرمایه

 شدید ناشی از کرونا مجبور به ونقل و سفر به جهت آسیب ها همچون حملبا اینکه برخی از بخش

هایی مانند داروسازی و فناوری اطالعات و های خود برای نوآوری شدند، اما بخشکم کردن هزینه

 .گذاری خود را بر روی نوآوری مضاعف کردندارتباطات سرمایه

 د نهای نوآورانه به سمت آسیا را تسریع بخشیده است هر چپاندمی، روند تغییر جهت انجام فعالیت

 .که کشورهای آمریکای شمالی و اروپا همچنان رهبران نوآوری در جهان هستند

 ن دهنده ایهای کرونا نشانپیشرفت فناوری در سطح قابل توجهی قرار دارد. توسعه سریع واکسن

یز های تجدیدپذیر نپیشرفت سریع است. عالوه بر داروسازی، فناوری اطالعات و ارتباطات و انرژی

ر سالمت بشر و د ارتقایسطح زندگی،  ارتقای که به نوبه خود موجباند جهی داشتهرشد قابل تو

 اند.حفاظت از محیط زیست شدهبهبود نهایت 

                                              
2 Global Innovation Index 

11 Global Innovation Tracker 
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  کشورهای سوییس، سوئد و آمریکا همانند سال گذشته در رده اول تا سوم نوآورترین کشورهای

ی اولین بار در رده پنجم جهان ای براپله 3جهان قرار دارند حال آنکه کشور کره جنوبی با صعود 

 ایستاده است.

 وضعیت نوآوری در ایران

 زیررکن( 12رکن )مجموعا زیر سههر رکن نیز از ؛ شاخص جهانی نوآوری از هفت رکن تشکیل شده است

. هفت رکن شاخص جهانی نوآوری است تشکیل شده شاخص( 32)مجموعا  از چندین شاخص هر زیررکنو 

دهنده توانایی اقتصاد که نشان ی نوآوریهااند. در دسته ورودیخروجی سامان یافتهدر دو دسته ورودی و 

، هااخترسیز، قاتیتحق و یانسان هیسرما، ینهادهای نوآورانه است، ارکان یک کشور به منظور انجام فعالیت

های نوآورانه که نتایج فعالیتی نوآوری هاو در دسته خروجی 11،وکارکسب یدگیچیپو  ،بازار یدگیچیپ

 خالقانه یهایخروجو  ،فناورانه و یدانش یهایخروجدهد، دو رکن در اقتصاد یک کشور را نشان می

ها به امتیاز هر کشور در هر یک از ارکان هفتگانه، از طریق محاسبه میانگین ساده امتیاز زیررکن .وجود دارند

 کشور ایران برایآید. های آن به دست میآید. امتیاز هر زیررکن نیز از میانگین امتیاز شاخصدست می

برای اولین بار  1111ایران در سال  سال متوالی در گزارش شاخص جهانی نوآوری حضور دارد.ن یدوازدهم

جهان قرار گرفت و به بهترین رتبه در طول مدت حضور خود در این گزارش دست  پنجاه و سومدر رده 

 .12(2نموداریافت )

                                              
 با هاخصشا و(، کیتالیا بولد فونت) کج پررنگ قلم با رارکانیز ،(بولد فونتپررنگ ) قلم با ارکاندر سرتاسر گزارش، راهنما:  11

 اند.نوشته شده (کیتالیا فونت) کج قلم
رتبه است به صورت معکوس ترسیم شده است تا نیازی دهنده توجه شود که در بیشتر نمودارها، محور عمودی که نشان لطفاً 12

دهنده ارتقاء وضعیت های کمتر( نشانصعود به سمت باال )رتبه ؛ بنابراین در نمودارهاسازی نمودار در ذهن نباشدبه معکوس

 .است
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 ساله رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری 21: روند 2 نمودار

قرار گرفته است. کشورهای  15«یافته به نوآوریدست»بار در جمع کشورهای  نیدومعالوه بر این، ایران برای 

به نوآوری کشورهایی هستند که فراتر از سطح انتظار نسبت به سطح توسعه اقتصادی )سرانه تولید  یافتهدست

 (.1 نموداراند )ناخالص داخلی( خود به نوآوری دست یافته

                                              
15 Innovation Achievers 
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 (GDPبه سرانه  GII: کشورهای دارای عملکرد فراتر از انتظار در نوآوری )امتیاز 1نمودار

 دارنموهمچنین ایران بر اساس نسبت خروجی به ورودی، جزء کشورهای کارا در نوآوری شناخته شده است )

3.) 

 سرانه تولید ناخالص داخلی
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 کشورها: نسبت خروجی به ورودی )کارایی( نوآوری 3نمودار

عالوه بر این، ایران پس از هند در بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در رتبه دوم ایستاده و به عنوان 

 ینوآور یجهان شاخصای نوآوری شناخته شده است. مقایسه وضعیت ایران در ارکان هفتگانه رهبر منطقه

 فناورانه و یدانش یهایخروجو  (رتبه 62) بازار یدگیچیپدهنده بهبود در ارکان نسبت به سال گذشته نشان

 3) هارساختیز و رتبه( 3) قاتیتحق و یانسان هیسرمارتبه(،  6) ینهادارکان ران در یرتبه ااست. رتبه(  3)

ه سال نسبت ب خالقانه یهایخروجو  وکارکسب یدگیچیپ ارکان در ایران جایگاه افته است.ینزول رتبه( 

 (.0نموداراست. ) مانده یر باقییگذشته بدون تغ

 

ی
ور

وآ
ی ن

وج
خر

 

 ورودی نوآوری
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 : رتبه ایران در ارکان مختلف شاخص جهانی نوآوری0 نمودار

تالش خواهد شد تا نکات مهم در مورد وضعیت ایران مورد بررسی مذکور به تفکیک ارکان هفتگانه  ادامهدر 

 قرار گیرد.

 رکن نهادی 

 است. ینهادیکی از ارکانی که همواره سبب تضعیف جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری بوده، رکن  

جهان قرار گرفته است. ایران در دو زیررکن  232پله تنزل در رده  3در سال جاری نیز ایران در این رکن با 

 طیمحرکن زیرپله( افت جایگاه داشته و در  2) یگرمیتنظ طیمحپله( و  22) یاسیس طیمح، یعنی ینهادرکن 

شود.  211و  211، 213ها به ترتیب تغییری نداشته است که سبب شده رتبه کشور در این زیررکن وکارکسب

پله بوده است. با توجه به وجود اختالفات مبنایی نگرش  22با  یاسیس طیمحبیشترین افول مربوط به زیررکن 

ها استناد کرده است، برای امتیازدهی به این شاخص بدان GIIبه سیاست و حکمرانی میان ایران با مراجعی که 

 تیفیکو در شاخص  یگرمیتنظها را تایید نمود. در زیررکن های این شاخصتوان صحت دادهنمی

- کننده از بخش خصوصی را هدف قرار داده استکه کیفیت قوانین حمایت - زیررکناین از  یگذارقانون

 211 جهان )سوم از آخر( قرار گرفته است. با این حال نباید از تکرار رتبه بسیارضعیف 231ایران در رده 

 هااستیس و (210) ارکوسبک انجام یهااستیس که شامل دو شاخص وکارکسب طیمحایران در زیررکن 

ایران  ،است، غافل شد. در مجموع در سه شاخص از هفت شاخص این رکن (61)رتبه  ینیارآفرک فرهنگ و

امتیاز کلی نهادی
سرمایه انسانی و 

تحقیقات
زیرساخت ها پیچیدگی بازار

ب پیچیدگی کس

و کار

خروجی های 

دانشی و 

فناورانه

خروجی های 

خالقانه

2020 67 120 46 69 108 112 59 48

2021 60 124 49 70 82 115 56 46

2022 53 131 54 75 11 115 50 33
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این گزارش در  «ینوآور در ضعف»در بین پنج کشور انتهایی جهان قرار دارد که این موضوع تحت عنوان 

 انعکاس یافته است. المللیبین

 

 آن رارکانیز و ینهاد: رتبه ایران در رکن 3 نمودار

 رکن سرمایه انسانی و تحقیقات 

 هیالع التیتحص، به ویژه زیررکن قاتیتحق و یانسان هیسرمانمایان است، رکن  3 نمودارهمان طور که از  

ایران  بوده است، با این حال در سال جاری همانند سال پیش از آن، GIIآن همواره از نقاط قوت کشور در 

که دهد، ها نشان میجهان قرار گرفته است. مشاهده وضعیت زیررکن 30 رتبه تنزل یافته و در جایگاه  پنج

 21 هیعال التیتحص(، حال آنکه در زیررکن 30)رتبه  داشته است نزولپله  0 التیتحصزیررکن ایران در 

 وسعهت و قیتحقزیررکن  در .ن بوده استکررین زین افت متوجه ایشتریو ب (12)رتبه  پله تنزل داشته است

، هیعال التیتحصجهان(. نکته قابل توجه در زیررکن  06است )جایگاه  افتهیپله بهبود  یکوضعیت کشور 

ن است. با ای یمهندس و یفن علوم النیالتحصفارغ تعدادجهان برای ایران در شاخص  دومحفظ جایگاه مهم 

تغییر  هیعال التیتحص در نام ثبتدر شاخص  33جهان به رتبه  03ای و رسیدن از رتبه رتبه هشتحال افول 

های دو هم داده توسعه و قیتحقشود. در زیررکن بسیار مهم مهمی است که در گزارش امسال دیده می

همچنان  توسعه و قیتحق در ناخالص یگذارهیسرماو همچنین  پژوهشگران تعدادشاخص مهم آن یعنی 

 قدیمی است.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

محيط كسب و كار 75 88 91 193 90 98 114 123 125 125 129

محيط تنظيم گري 128 128 126 125 115 115 109 115 117 119 120

محيط سياسي 139 138 140 125 102 99 87 90 106 114 125

نهادي 128 132 131 126 112 106 110 116 120 124 131
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 و زیرارکان آن قاتیتحق و یانسان هیسرما: رتبه ایران در رکن 3نمودار

 هارکن زیرساخت 

سال  21طی  هارساختیزاست، ایران وضعیت چندان پایداری در رکن  مشخص 6 نمودارهمان طور که از 

است. مرور وضعیت  هشد 63پله تنزل،  پنجگذشته نداشته است. در سال جاری، در این رکن، رتبه ایران با 

جهان شده  32 نزول، با شش پله یعموم یهارساختیز دهد که جایگاه ایران در زیررکنها نشان میزیررکن

ب ، ایران به ترتییطیمح ستیز یداریپاو  ارتباطات و اطالعات یفناوراست. با این حال در دو زیررکن 

کشور در شاخص  1جهان قرار گرفته است. کسب رتبه  213و  33پله تنزل رتبه داشته و در جایگاه  13و  3

عملکردی ایران در  نقطهترین ( برجستهیعموم یهارساختیز)ذیل زیررکن  ناخالص هیسرما یریگشکل

 ارتباطات و اطالعات یفناور به یدسترسدر شاخص  33این رکن است. عالوه بر این، قرار گرفتن در رتبه 

( به عنوان نقطه قوت ایران شناخته شده است. در زیررکن ارتباطات و اطالعات یفناور)ذیل زیررکن 

 زویا استاندارد با تطابق در شده کسب یهانامهیگواهای در شاخص پله 6افت نیز  یطیمحستیز یداریپا

 جهان نقطه قابل توجه بوده است. 30و قرارگیری در رده  20112

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

سرمايه انساني و تحقيقات 54 56 46 46 48 45 45 43 46 49 54

تحصيالت 90 89 95 97 89 93 93 80 83 80 84

تحصيالت عاليه 24 26 10 4 4 3 3 2 7 9 21

تحقيق و توسعه 52 52 55 59 63 58 58 59 48 48 47
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 زیرارکان آنو  هارساختیزرکن رتبه ایران در : 6نمودار 

 رکن پیچیدگی بازار 

 62دهد، اما ایران در سال جاری ساله وضعیت مناسبی را نشان نمی 21با اینکه روند  بازار یدگیچیپدر رکن 

از سه زیررکن تشکیل شده است که  بازار یدگیچیپرکن قرار گرفته است.  22پله صعود داشته و در جایگاه 

و  (33)رتبه  پله صعود 23 اعتبارات زیررکن رتبه ایران در هر سه زیررکن ارتقاء یافته است به طوری که در

کسب  است. ( را تجربه کرده36)رتبه پله صعود  33 بازار اندازه و سازی بازارمتنوع تجارت، زیررکن در

اتکا به دلیل فقدان داده در سه زیررکن از چهار زیررکن آن قابل گذاریسرمایهزیررکن  جهان در 2رتبه 

 نیست.

در شاخص  11کسب رتبه و ( یگذارهیسرما)ذیل زیررکن  بازار ارزشجهان در شاخص  3کسب رتبه 

از نقاط برجسته و مثبت کشور  (بازار اندازه و بازار یسازمتنوع تجارت،زیررکن  )ذیل یداخل بازار اندازه

، ارداتو تعرفه نرخ یوزن نیانگیماست. حال آنکه در همین زیررکن، در شاخص بوده  بازار یدگیچیپدر رکن 

دنیا قرار گرفته و جزء سه کشور آخر جهان است. نکته دیگر در مورد این رکن، قرارگیری  213ایران در جایگاه 

های مختلف است. این شاخص بر روی سهم زیربخش یداخل عیصنا تنوعدر شاخص جدید  33ایران در رتبه 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

پايداري زيست محيطي 114 110 101 96 110 105 98 97 92 93 125

زيرساخت هاي عمومي 60 47 41 10 41 59 39 23 31 25 31

فناوري اطالعات و ارتباطات 79 76 87 96 88 98 97 79 80 83 86

زيرساخت ها 88 79 81 68 91 99 87 68 69 70 75
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 شدتصنعت از کل خروجی تولیدات داخلی متمرکز است. این در حالی است که در شاخص پیشین که 

 گزارش شده بود. 223آخرین رتبه ایران  ،نام داشت یمحل بازار در رقابت

شود، قرارگیری رتبه در مشاهده می یگذارهیرماسنکته بسیار مهم در مورد رتبه ایران که در زیررکن 

بار در گزارش سال جاری مورد استفاده قرار گرفته  نیدومداخل براکت است. این نوع نمادگذاری که برای 

دهنده آن است که حداقل پوشش داده مورد نیاز در این زیررکن برای ایران برآورده نشده است. به نشان

 یگذارهیسرماعبارت دیگر قدیمی بودن یا نبود داده در سه شاخص از چهار شاخص این زیررکن یعنی 

ه است که سبب شد ریپذسکیر هیسرما کنندگانافتیدرو  ،ریپذسکیر گذارانهیسرما، (ریپذسکی)ر جسورانه

 چندان قابل اتکا نباشد. یگذارهیسرماایران در زیررکن  2رتبه 

 

 زیرارکان آنو  بازار یدگیچیپرکن رتبه ایران در : 3نمودار  

  وکارکسبرکن پیچیدگی 

 1112در سال این رکن در  کشور 223 رتبه، وکارکسب یدگیچیپرکن امتیازی ایران در  1/1با وجود بهبود 

ترین تغییر رتبه ، مهم16و قرار گرفتن در جایگاه  یدانش نانکارک ای در زیررکنپله 6 بهبوداست.  ثابت مانده

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

تجارت، رقابت و اندازه بازار 136 137 136 140 96 99 100 90 107 71 87

سرمايه گذاري 134 136 131 116 117 126 125 128 115 85 3

اعتبارات 97 74 95 95 67 69 58 54 77 78 65

پيچيدگي بازار 133 133 139 139 102 112 106 100 108 82 11
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برای دو  یدانش کارکنانبوده است. در زیررکن  1111سال در  وکارکسب یدگیچیپرکن زیرارکان ایران در 

 یمال نیوکارها تأمو توسعه که توسط کسب قیتحق کردنهیهز و هابنگاهدر سطح  یرسم یهاآموزششاخص 

 یلیتعداد زنان شاغل با مدارج تحص در شاخص 31برای اولین بار رتبه  .ای برای ایران وجود نداردداده اندشده

. است  تنزل داشته، سه رتبه 1111ن شاخص در سال یاجایگاه کشور در  که به دست آمد 1112در سال  باال

داده ایران قدیمی است. این وضعیت سبب  وکارها،کسب توسعه و قیتحق یهانهیهزعالوه بر این در شاخص 

نشود  نیز حاصل یدانش کارکنانای الزم برای زیررکن ، پوشش دادهیگذارهیسرماشده است تا مانند زیررکن 

 جهان 216 رتبه ینوآور یوندهایپو لذا رتبه ایران در آن، در داخل براکت قرار گرفته است. در زیررکن 

 دانشگاه یپژوهش یهمکار شاخصدر  212کسب رتبه  های این زیررکن، شاهددر شاخص .است شده کسب

که به  - کیاستراتژ یمشترک و همکار یگذارهیسرما قراردادهای ارزش شاخصدر  211 رتبه و صنعت و

 نقطه ضعف جدی ایران در مقایسه با ایم کهبوده – اندپله نسبت به سال گذشته هم نزول داشته 1و  2ترتیب 

از  شاخص داده چهار. ایمرا کسب کرده 221رتبه جهانی ، دانش جذبرکن زیردر  .اندبودهسایر کشورها 

 والتمحص وارداتکشور در این زیررکن، در شاخص هستند.  اتکاقدیمی و غیرقابل این زیررکنپنج شاخص 

شاخص رتبه کشور در  رسیده است؛ 226 به رتبه صعودپله  1 با کشور( کل تجارت از درصد) باال یفناور با

رسیده است در حالی که در  13با پله ارتقا به 1 کشور( کل تجارت از درصد) تیمالک ازیامت حق میزان خرید

 3 مجدد با تنزل (کشور کل تجارت از)درصد )فاوا(  ارتباطات و اطالعات یفناور خدمات واردات شاخص

 رسیده است. جهان 223ای به رتبه پله
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 زیرارکان آنو  وکارکسب یدگیچیپرکن رتبه ایران در : 1نمودار

 های دانشی و فناورانهرکن خروجی 

در این اما  ؛همواره مناسب بوده است 1120، از سال فناورانه و یدانش یهایخروجوضعیت ایران در رکن 

جهان قرار گرفته  31 در رده تنزل پله  0داشت، امسال با  صعودپله  23 رکن بر خالف سال گذشته که کشور

رتبه کشور  ،جهان قرار گرفته است. با این حال 11در رده  سقوطپله   3با  دانش خلقاست. ایران در زیررکن 

 23با  دانش انتشاردر زیررکن و جهان(  33ود یافته است )جایگاه بپله به 11 دانش یاثربخشدر زیررکن 

 قرار گرفته است. 213در رده  صعودرتبه 

 یمللالنیب اختراع ثبت مرهون رشد قابل توجه در شاخص دانش خلقای ایران در زیررکن پله 22صعود 

است. در زیررکن  قرار گرفتهجهان  01پله صعود، در رده 0که با   بوده (PCT) اختراع ثبت یهمکار معاهده در

 برای ایران 31کسب رتبه  و ایرایانه یافزارهانرم کرد درهزینه ای در شاخصپله 3، بهبود رتبه دانش ریتاث

 شرفتهیپ یفناور با محصوالت داتیتولای در شاخص پله 2شود. همچنین کشور با وجود تنزل دیده می

 رشدران در دو شاخص ین ایهمچن جهان قرار دارد. 11همچنان در رده مناسب  (داتیبه کل تول )نسبت

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

پيچيدگي كسب و كار 49 120 136 130 111 115 108 113 112 115 115

كاركنان دانشي 103 107 131 109 102 96 94 93 103 104 97

پيوندهاي نوآوري 49 99 109 107 65 65 75 84 100 102 107

جذب دانش 13 125 136 137 125 124 122 120 99 117 119
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ه نسبت به سال گذشته کافته است یدست  11و  36به رتبه  دیجد یارهاکوسبک سرانهو  ارک یروین یوربهره

 پله صعود داشته است.  22و  31ب، یبه ترت

 حق فروشهای وضعیت کشور به هیچ عنوان مناسب نیست و ایران در شاخص دانش انتشاردر زیررکن 

 3و  3ب با ترتیبه  تجارت کشور( کل به نسبت) باال یفناور با محصوالت صادرات و یفکر تیمالک ازیامت

 محصوالت صادرات و دیتول یدگیچیپجهان قرار گرفته است. در شاخص  222 و  11های در رده صعودپله 

رتبه ارتقا به رده  11بندی امسال با که در رتبهبود قرار گرفته  211رده نامناسب سال گذشته در نیز ایران در 

 . جهان دست یافته است 63

 

 زیرارکان آنو  فناورانه و یدانش یهایخروجرکن رتبه ایران در : 21نمودار 

 های خالقانهرکن خروجی 

)به جز در سال  1123، ایران از سال خالقانه یهایخروجنمایان است، در رکن  22همان طور که از نمودار  

جهان قرار  33پله صعود در رده  23( همواره روند صعودی داشته است. در سال جاری نیز کشور با 1111

ای رتبه کلی ایران در شاخص جهانی نوآوری امسال بوده پله 6که یکی از عوامل اصلی ارتقای  گرفته است

در این ران یا. (22)نمودار  جهان قرار دارد 21، ایران در رده ارزشمند نامشهود یهاییدارا. در زیررکن است 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

انتشار دانش 138 139 135 127 121 123 116 117 119 103

تاثير دانش 108 64 91 114 63 24 12 23 86 85 65

خلق دانش 55 34 40 24 26 36 35 32 25 14 20

خروجي هاي دانشي و فناورانه 73 96 113 90 65 47 41 46 59 46 50
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ر )ب یاو منطقه یثبت شده در دفاتر مل یتجار یهاعالمت ارزشزیررکن و همانند سال گذشته، در شاخص 

دومین جایگاه جهان قرار دارد.  2کننده در رده خیره ،(یداخل ناخالص دیتول و دیخر قدرت یبرابرحسب 

آمده  به دست یمحل و یمل دفاتر در شده ثبت یصنعت یهاطرح ارزشدر شاخص  ایران در این زیررکن برتر

  . جهان( 3است )رتبه 

 
 و زیرارکان آن خالقانه یهایخروجرکن رتبه ایران در : 22نمودار

دمات و خ االهاک نکرریز مربوط بهران یرتبه ا ارتقای، بیشترین خالقانه یهایخروج رکنِاز میان زیرارکانِ 

در  تی)به سرانه جمع یبلند مل یهالمیف شاخصران در یارتبه در این زیررکن، بهترین است. بوده  خالقانه

 ین رتبه را طیبهترجهان،  31با کسب رتبه  به دست آمده است به طوری که امسال سال( 31تا  23 یبازه سن

 داشته استپله صعود  13، 1112سه با سال یو در مقارده کسب ک( 1123ر از سال ی)به غگذشته  سال 22

از این  یگریدشاخص  ،)درصد از کل تجارت کشور( و خالقانه یفرهنگخدمات  صادرات. (21 نمودار)

، 1111 هایشاخص در سال نیاایران در بوده است. رتبه  مواجهسال  یک یطپله صعود  6با  هک زیررکن است

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

خروجي هاي خالقانه 131 127 128 116 75 65 59 45 48 46 33

دارايي هاي نامشهود 130 131 132 113 55 47 26 6 13 13 10

كاال و خدمات خالقانه 108 90 105 106 101 101 102 120 114 113 104

خالقيت هاي برخط 115 111 85 85 67 68 80 77 71 75 78
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گزارش  نیادر  رانیا یبراشاخص فوق داده  ،از آن شیپو  است بوده 60و  32، 60 بیترتبه  1111و  1112

 منتشر نشده بود. یالمللنیب

 

 یمل بلند یهالمیفران در شاخص ی: رتبه ا21 نمودار

ام  63پله نزول نسبت به سال گذشته در رده  3شور با ک، )آنالین( برخط تیخالق سوم یعنی نکرریدر ز

 با باال سطح ینترنتیا یهادامنه تعدادبهترین رتبه ایران در شاخص در این زیررکن، قرار گرفته است. جهان 

جهان( که نسبت به  03به دست آمده است )رتبه  (سال 31 تا 23 نیسن در تیجمع نسبت به) یکشور کد

ینترنتی اهای تعداد دامنهالبته این زیررکن شاخص مشابهی نیز تحت عنوان پله ارتقا داشته است.  1سال قبل 

(. 1111و  1112جهان در دو سال پیاپی  31تر است )رتبه پاییندارد که رتبه ایران در آن  ی عمومیسطح باال

 ایپدیکیو یهاشیرایو تعدادهمچنین این زیررکن شاهد یک تغییر شاخص نیز بوده است که طی آن شاخص 

دهندگان های خالقانه توسعهخروجیکه مبیّن تعداد  GitHub commit pushes received حذف و شاخص

 211به  30در نتیجه آن رتبه ایران در شاخص مزبور از  هافزارهای منبع باز است جایگزین شده است کنرم

ای هدر میان شاخصرتبه تنزل(. پس از شاخص مزبور، بیشترین نزول رتبه ایران  33تنزل پیدا کرده است )

 یرابرب)بر حسب  تلفن همراه های(های کاربردی )اپلیکیشنبرنامه خلق ارزشمربوط به شاخص این زیررکن 

در سال  32به رتبه  1112در سال  63ای از رتبه رتبه 3بوده است )تنزل  (یداخل ناخالص دیتول و قدرت

 (.23به بعد منتشر شده است )نمودار  1123(. داده این شاخص از سال 1111

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

فیلم های بلند ملی 81 20 61 67 62 68 68 71 74 73 50
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 تلفن همراه های کاربردی )اپلیکیشن(برنامهخلق  ارزشدر شاخص  رانیارتبه  :23نمودار 

اردن، ارمنستان، مالزی، عراق، آذربایجان، کویت،  یشورهاکبا  خالقانه یهایخروج نکرران در یا سهیمقا

ن یشور ما در اکدهد ینشان م 1111در سال  امارات، قطر، بحرین، رژیم اشغالگر قدس، عربستان و ترکیه

  .(20)نمودار  گاه قرار گرفته استیجان یبهتردر جهان(  23با رتبه )ه کیپس از ترجهان  33سب رتبه کبا ن کر

سب ک با نامشهود یهاییدارا ایران در زیررکنبهترین رتبه شود که زیرارکان این رکن مشاهده می در مقایسه

در ، جهان( 0با رتبه )ه کینسبت به تر کبا فاصله اند به دست آمده است. در این زیررکن ایران جهان 21رتبه 

 که در جایگاه سوم بین مالزیو فاصله آن با کشور  قرار داردنسبت به کشورهای مورد مقایسه گاه دوم یجا

 . (20)نمودار  توجه استجهان( قابل 02)با رتبه  گیرداین کشورها قرار می

 210است )رتبه  خالقانه خدمات و کاالها ررکنیبه ز مربوط نکراین بدترین وضعیت ایران در زیرارکان 

 یترنییپا گاهیجاو تنها کشور عراق  به دست آوردکشور  23 نیب در را 21 گاهیجا شده باعث که( جهان

 های برتر در میان کشورهای مورد مقایسه به ترتیب عبارتنددر این زیررکن، رتبه .باشد داشته رانیا به نسبت

 (. 20)نمودار  جهان( 32جهان( و مالزی )رتبه  31امارات )رتبه جهان(،  23از رژیم اشغالگر قدس )رتبه 

2018 2019 2020 2021 2022

ارزش خلق اپلیکیشن تلفن همراه 95 96 72 75 81
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 آن انکراریزو  خالقانه یهایخروج نکردر  هیهمسا یشورهاکو  رانیا رتبه: 20 نمودار

شور ک 3ه بهتر و از یشور همساک 3قرار دارد و از  ینینابیت بیدر وضع، برخط تیخالقن کرریران در زیا مرتبه

 بارتند ازع به ترتیبهفت کشور برتر در میان کشورهای مورد مقایسه  در این زیررکننامساعدتر است. گر ید

 33ارمنستان )رتبه جهان(،  31جهان(، امارات )رتبه  03جهان(، ترکیه )رتبه  11رژیم اشغالگر قدس )رتبه 

 (.20جهان( )نمودار  63جهان( و ایران )رتبه  30جهان(، مالزی )رتبه  33جهان(، اردن )رتبه 

 بندیجمع

تر در بین کشورهای ام جهان و از آن مهم 33در جایگاه  1111در سال برای اولین بار  جمهوری اسالمی ایران

یعنی کشورهایی که فراتر از انتظار نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی خود امتیاز ) «یافته به نوآوریدست»

 اند( قرار گرفته است. در نوآوری به دست آورده باالیی

ایران ترکیه عربستان

رژیم 

اشغالگر 

قدس

بحرین قطر امارات آذربایجان مالزی عراق ارمنستان اردن کویت

خروجی های خالقانه 33 15 66 36 98 59 45 105 41 129 73 78 60

دارایی های نامشهود 10 4 56 64 93 50 54 101 41 129 71 73 44

کاال و خدمات خالقانه 104 72 75 18 92 82 30 97 31 111 57 67 102

خالقیت های برخط 78 48 89 22 85 86 50 99 64 119 55 63 79
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 ینوآور یجهان شاخصدائما در حال توسعه هستند و  یسنجش نوآور یهاشاخص (GII )اضافه  با

 ،مختلف سطوح در تا دارد نظر در ها،شاخص از یامجموعه از استفاده و ینوآور رصدگرکردن بخش 

 بزند. نیتخم زیبشر را ن یآن بر زندگ ریتاث یو حت دهیرا سنج ینوآور

 ها گذاری در تحقیق و توسعه در برخی از بخشهر چند سبب کاهش سرمایهجهانی کرونا   گیریهمه

سازی و همچنین فناوری واکسنهای دارو و شده است، اما سبب تسریع شکوفایی نوآوری در بخش

 اطالعات و ارتباطات شده است.

 بازار یدگیچیپجدید، پیشرفت قابل توجه در رکن  بندیرتبهرتبه ایران در  ایپله 6 علت اصلی بهبود 

 03)ارتقاء از رتبه  خالقانه یهایخروجو همچنین بهبود جایگاه در رکن ( 22به  31)ارتقاء از رتبه 

 یهاییدارا نکرریز و قانهخال یهایخروجن که در ریشور همساک 21ران با یسه ایمقا است.( 33به 

 ، قرار دارد.گاهین جایبهتره در کیشور ما پس از ترکدهد ینشان م، نامشهود

  داده نمایان است. قدیمی بودن خصوص ایرانمشکل قدیمی بودن  یا عدم وجود داده، همچنان در 

( هاشاخص %31مجموعا در حدود )شاخص  32شاخص از  21شاخص و عدم وجود داده برای  23

هایی را ارکان و زیررکن های دو سال اخیرگزارش سبب کاهش دقت نتایج برای ایران شده است. 

 ها متمایز گردند.، در داخل براکت قرار داده است تا از بقیه دادهاندای نداشتهکه پوشش مناسب داده

 در صفحه ایران دارای چنین وضعیتی هستند. یدانش کارکنانو  یگذارهیسرمادو زیررکن 

  و وکارکسبگزارش شاخص جهانی نوآوری امروزه عالوه بر سیاستگذاران، مورد استقبال بخش 

 ، سببینهادهای رکن گذاران غیردولتی نیز قرار دارد و مشاهده چنین وضعیتی در شاخصسرمایه

شود. این موضوع سبب اختالل در گذاری در ایران میها جهت همکاری یا سرمایهرانده شدن آن

المللی بازارهای صادراتی بینهای استفاده از فرصتنوآوری ایران به جهان خارج و  بومزیستاتصال 

شود. فارغ از صحت و عقد قرارداد برای انتقال فناوری به داخل کشور میکاهش توانایی و همچنین 

است که باید بیش از پیش بدان  ایدغدغهگری نوآوری تنظیمبه هر حال ، ینهادهای رکن سقم داده

 بنیان در پرتو قانون جدید جهشهای دانشبه خصوص بنگاه -کشور  هایوکارکسبپرداخته شود تا 

 بوم بپردازند.به فعالیت ثمربخش و فزاینده در این زیستبتوانند  -بنیانتولید دانش

 ها است. ظرفیت دانشگاه نفعلی نظام آموزش عالی کشور، خالی ماندهای ترین چالشیکی از مهم

. کاهش موید آن است هیعال التیتحص در نام ثبترتبه کشور در شاخص پی درتنزل پیموضوعی که 

جمعیت جوان کشور و همچنین گسیل تعداد قابل توجهی از داوطلبین تحصیالت عالیه به سوی 
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الیل د یکی ازهای علوم تجربی که به مراتب ظرفیت محدودتری برای پذیرش دانشجو دارد، رشته

 بروز چنین وضعیتی است. 

 نوآوری کشور امری ضروری است، چه اینکه  بومزیستالمللی برای توسعه موضوع ارتباطات بین

و  نوآورانه و فناورانه محصوالت واردات و صادراتهای مربوط به شاخصدر آن وضعیت نامناسب 

 یهانهیهز نیتام، یخارج میمستق یگذارهیسرما قیطر از یمال منابع جذبهای همچنین شاخص

هود مش، کیاستراتژ اتحاد و مشترک یگذارهیسرما قرارداد عقد نیهمچنو  خارج از توسعه و قیتحق

رانی بنیان ایرسد باید ضمن جستجوی بازار برای محصوالت دانش. بر همین اساس به نظر میاست

-راهبردی یاتحادها و مشترک یگذارهیسرماعقد قراردادهای کالن در کشورهای مختلف، نسبت به 

 المللی اقدامهای بینجهت جلب اعتماد طرفموثر  ابزارهای سیاستگذاری نوآوریو ارائه  اقتصادی

 .شود
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