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 يشگفتارپ

هدای   هدا و شداخص  با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیونددهای اقتصدادی کشدورها بدا یرددیگر، آمارهدا، داده      

المللدی  های معتبدر بدین   است. بر همین اساس برخی سازمانای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته  مقایسه

 نمایند.  ای بین کشوری می های مقایسه اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص

هدای اقتصدادی    ها می تواند نقش به سزائی در تصمیم گیدری   اطالع از آخرین وضعیت کشورمان در این شاخص

ذینفعان داشته باشد. لدذا وزارت صدنعت، معددن و تجدارت و یفده خدود       گذاران و فعالین تجاری و دیگر  سرمایه

ها در کشور، ضمن کمک به ایجاد شدفافیت در فادای    داند با انتشار مستمر و فراگیر اینگونه آمارها و شاخص می

کالن اقتصادی کشور، دسترسی فعاالن اقتصادی را به اطالعات مذکور تسهیل نماید. در همین راسدتا، معاوندت   

های مهم اقتصادی مدرتب  بدا بخدش صدنعت،      ح و برنامه با هدف شناسایی و باز نشر اقالم آماری و شاخصطر

را در دستور کدار خدود قدرار داده اسدت. ایدن      « المللی های بین آمارها و شاخص» معدن و تجارت، تهیه گزارش 

المللی بوده و فدار    اتی معتبر بینهای اطالع شود، شامل آمار و اقالم پایگاه گزارش که بصورت ادواری منتشر می

 شود.  از هر گونه تحلیل تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می

ها و سیاستگذاری هدای مدرتب  بدا فادای کسدب و کدار را        ها زمینه بهبود تصمیم امید است این سری گزارش 

گزارش و ساختار آن را بده دفتدر آمدار و    توانند نظرات خود در زمینه موضوعات  فراهم سازد. همراران محترم می

 باشد. برداری می ها از طریق پورتال وزارتخانه نیز قابل بهره ها ارائه نمایند. این سلسله گزارش فرآوری داده
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 مقدمه

 حیث از که است باال کیفیت با خدمات و کاالها جهانی، عرضه بازارهای در مستمر حاور و ورود الزامات از یری

 و کاالهدا  اینگونده  عرضده  امردان  کشدوری  اسدت  بدیهی. باشند ی قرار داشتهمناسبنیز در وضعیت  پذیری تنوع

 و تنگناهدا  رفدع  ضدمن  آن، بده  ورود و جهدانی  تولید ارزش زنجیره از استفاده با باشد قادر که داراست را خدمات

 .نماید اقدام به روز های ترنولوژی دست یابی به و فناوری سطح ارتقاء در ،ها محدودیت

 یری از ارکدان اصدلی توسدعه اقتصدادی مسدتمر یداد        از جمله عوامل موثر بر نوآوری، که همواره از آن به عنوان

. فعالیت های تحقیق و توسعه زمینه را برای ایجداد  های تحقیق و توسعه است ، سرمایه گذاری در فعالیتشود می

پدذیری در   های تولید، افدزایش کدارایی و قددرت رقابدت     و بهبود کیفیت، تنوع محصوالت، کاهش هزینه نوآوری

 کند. المللی و به تبع آن رشد صادرات فراهم می بازارهای داخلی و بین

 در ،و منتخدب جهدانی   0212 انداز هدف چشم کشورهای وایران وضعیت  مقایسهدر این گزارش سعی شده تا با 

 هدای  ضدع   و هدا  ییتواندا  از یتصدویر  جهانی اسدت،  پذیری رقابت های شاخص زیر یری از که نوآوریشاخص 

   .یمنمای ارائه نکشورما

 0 جهانی نوآوریشاخص معرفی  .1

 هدا،  سیاسدت  تدوین و الزم ابزارهای نمودن فراهم طریق از پیشرو، مرجع یک عنوان به جهانی، نوآوری شاخص

 از غندی  اطالعداتی  پایگاه یک ایجاد با شاخص، این. کند می کمک اشتغال و وری بهره تولید، وضعیت بهبود به

 جهانی نوآوریشاخص . نماید ارزیابی می مستمر صورت به کشورها برای را نوآوری فاکتورهای دقیق، معیارهای

درصد از تولید  1228درصد از جمعیت و  1725 حدود که کشور 072تعداد ، 7102خود در سال در دهمین ویرایش 

  مورد ارزیابی قرار داده است.دهند،  تشریل می را ناخالص داخلی جهان

جهانی یک پروژه رو به رشد و بهبود اسدت، بطوریرده بدر اسداس آخدرین تحقیقدات در زمینده            نوآوریشاخص 

 .دهد مینظر قرار  مورد تجدید را های پیشینداده ،نوآوریگیری اندازه
                                                           
0
 The Global Innovation Index (GII) 
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 7رکدن  پنج شامل ورودیزیر شاخص . تقسیم می شود نوآوری و خروجی ورودی 7زیرشاخص شاخص به دواین  

 کده  است "کار و کسب پیچیدگی"  و "بازار پیچیدگی" ،"زیرساخت" ،"تحقیقات و انسانی سرمایه"  ،"نهادها"

 .دنرا نشان می ده ابتراری های عوامل موثر در گسترش فعالیت

کده داللدت بدر     اسدت  "خالقانده  خروجدی " و "فناوری و دانش خروجی"دو رکن شامل  نیز خروجیزیرشاخص 

  .دارند نوآوریخروجی های 

 است. 5نماگرمی باشد و هر زیررکن در برگیرنده چند  2نیز شامل چند زیر رکن نوآوریهر یک از ارکان 

 :نشان می دهد راجهانی  نوآوریشاخص نحوه محاسبه اجزا و ، 0 جدول شماره

 جهانی نوآوریشاخص  محاسبه نحوه واجزا .1 جدول
 نحوه محاسبه عنوان

 نوآوریحسابی زیرشاخص های ورودی و خروجی  میانگین جهانی نوآوری شاخص

 میانگین حسابی نمرات پنج رکن ورودی نوآوریزیرشاخص ورودی 

 میانگین حسابی نمرات دو رکن خروجی نوآوریزیرشاخص خروجی 

 نسبت زیرشاخص خروجی به زیر شاخص ورودی *نوآوریبهره وری 

 د.ننشأت می گیرورودی های نوآوری  ، ازنوآوریاز محصوالت چه میزان بیانگر آن است که *: 

 
و  نوآوری عوامل محرکهمنبع، طی  وسیعی از  71از طریق جمع آوری اطالعات بیش از  جهانی نوآوری شاخص

هرچده ایدن رقدم بده      .شود مشخص می 011تا  1 بینبا امتیازی اندازه این شاخص  را پوشش می دهد. آن نتایج

 7در جددول شدماره    اسدت.  ندوآوری نزدیک تر باشدد، نشدانگر وضدعیت بهتدر آن کشدور در شداخص        011عدد 

 .ارائه شده است و ارکان آنها توضیحات مربوط به زیرشاخص ها
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 جهانی نوآوریشاخص  اجزا و ارکان.2 جدول
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 نهادها 1
Institutions 

وضعیت چارچوب نهادی کشور را به منظور رونق کسب و کار و 
رشد اقتصادی با توجه به حرمرانی خدوب و سدطوح حمدایتی و    

 دهد.مورد سنجش قرار می نوآوریانگیزشی مناسب برای 

 پژوهش و انسانی سرمایه 2
Human Capital & Research 

با توجه به اینره سطح و استاندارد تحصدیالت و فعالیدت هدای    
پژوهشی در هر کشور، نخسدتین عامدل تعیدین کنندده  رفیدت      

 و سددطح پددژوهشسددرمایه انسددانی ایددن رکددن  اسددت نددوآوری
 کند.را ارزیابی میکشورها در

 زیرساخت 3
Infrastructure 

فنداوری اطالعدات و ارتباطدات، زیرسداخت     سدطح  در برگیرنده 
 .استعمومی و پایداری اکولوژیک 

 بازار پیچیدگی 4
Market Sophistication 

وجود اعتبار و فاای حمایتی از سدرمایه گدذاری، دسترسدی بده     
بازار بین المللی، رقابت و انددازه بدازار را کده بدرای موفقیدت و      

 کسب و کار بسیار حائز اهمیت است، نشان می دهد. نوآوری

 پیچیدگی کسب و کار 5
Business Sophistication 

سطح پیچیددگی کسدب و کدار در شدرکت هدای پویدا را بدرای        
 کند. ارزیابی می انهنوآورهای  فعالیت
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 خروجی دانش و فناوری

Knowledge & Technology 

Outputs 

هستند، پوشش  نوآوریتمام متغیرهایی را که حاصل اختراع و یا 
 می دهد.

 خروجی خالقانه 7
Creative Outputs 

تاکید بسیاری برای اندازه گیری خالقیت، بده عندوان بخشدی از    
 دارد. نوآوریزیر شاخص های خروجی 

 

 عرفی مرجعم .2

 جهدانی  سدازمان  و INSEADموسسده   ،8کورندل  دانشدگاه  با همراری آمارهای مورد استفاده در این گزارش، 

 این گزارش از آماری کلیه جداولمنتشر می شود. صورت سالیانه  بهتهیه و  متحد ملل سازمان  2معنوی مالریت

  .است شده استخراج www.weforum.orgو  www.globalinnovationindex.org های سایت

 

                                                           
6 Cornell University 

2 World Intellectual Property Organization(WIPO) 

http://www.weforum.org/
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 جایگاه ایران در شاخص نوآوری جهانی .3

 کلیدی و شاخص نوآوری جهانی ایران را نشان می دهد. متغیرهای اطالعاتی از، 7جدول شماره 
 

 نوآوری جهانی ایرانکليدی و شاخص  هایمتغير اطالعات.3 جدول
 کليدی هایمتغير

 61 (نفر ميليونجمعيت ) 

 20727 داخلی )ميليارد دالر( ناخالص توليد

 02،750 )دالر بر مبنای برابری قدرت خرید( داخلی ناخالص سرانه توليد

 متوس  باال سطح درآمد

 جهانی نوآوریشاخص 

 8مقدار( یا 100-0امتياز) رتبه شاخص

 7720 25 شاخص نوآوری جهانی

 7522 16 زیرشاخص ورودی نوآوری

 7625 52 زیرشاخص خروجی نوآوری

 )مقدار(126 08 نوآوری وری بهره

                                                           
 و سپس رتبه کشور مشخص می شود. ( 011 -1)است که بر اساس آن امتیاز شاخص کمیتی(، Hard Dataمقدار شاخص)  6



 

5 
 

از سطح کم تدا بداال    سطح درآمدی کشورها به تفریکوضعیت این شاخص  ،یری از مجموعه اطالعات مفیدی که در گزارش شاخص نوآوری جهانی ارائه می شود

هم چنین مقدار شاخص ها بدر حسدب میدانگین     رتبه، امتیاز و مقدار شاخص های زیر مجموعه ارکان نوآوری ایران و اطالعات، 01الی  2در جداول شماره .می باشد

 در سدطوح شداخص   آن مقددار کشورمان را بدا میدانگین   وضعیت  می توان ،هر شاخص مقدار استفاده ازبا کشورها ارائه شده است. الزم به ذکر است،  یدرآمدطح س

ها با رنگ نارنجی و نماگرهمچنین در این جداول نقاط ضع  و قوت  مقایسه کرده و جایگاه ایران را در این سطوح درآمدی مشخص نمود. ی مختل  کشورهادرآمد

 سبز مشخص شده است.

 2112در سال  کشورها درآمد سطح ميانگين به تفکيکجهانی ایران  نوآوری شاخص( 1)رکن های مجموعه زیر اطالعات .4 جدول

 نماگر زیر رکن رکن

 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

متوسط 

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

1-
 

ها
اد

نه
 

 سياسی فضای
  121- 2021 015 1281 -1277 -1261 -1288 امنیت و ثبات سیاسی

  127- 72 67 0270 1212 -1251 1278 اثربخشی حاکمیت

 فضای نظارتی

 ضعف 027- 122 078 0201 1217 -1225 1276 کیفیت و نحوه نظارت

 ضعف 0- 0025 008 0201 -1277 -1281 1206 ضواب  قانونی

  7720 2120 12 02281 02215 78281 06271 هزینه اخراج کارگران مازاد )پرداخت هفتگی(

 محيط کسب و کار

  6520 6520 22 11271 62228 67207 65282 اندازی کسب و کار سهولت راه

 ضعف 7527 7527 077 86272 50287 71265 57281 سهولت در پرداخت دیون

  8126 8126 25 67267 81250 51257 20201 سهولت در پرداخت مالیات
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 2112 کشورها در سال درآمد سطح ميانگينبه تفکيک نوآوری جهانی ایران  شاخص (2 )رکن های مجموعه زیر اطالعات.5 جدول

 نماگر زیر رکن رکن
 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

متوسط 

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

2-
 

یه
ما

سر
 

ی
سان

ان
 و 

ش
وه

پژ
 

 آموزش و پرورش

 هزینه آموزش و پرورش
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2225 2270 2258 5221 010 7027 721  

سرانه آموزش دانش آموزان متوسطه هزینه 
 )سهم از تولید ناخالص داخلی(

75202 02212 02285 72268 60 05 0520  

  0221 8722 57 08258 02270 00268 1282 مدت زمان مورد انتظار برای تحصیل )سال(

سواد خواندن، ریاضیات و علوم بر اساس 
PISAشاخص های 

9 
n/a 215272 208287 261257 n/a n/a n/a  

  02 2127 22 00275 05218 71212 72278 نسبت دانش آموز به معلم در دوره متوسطه

آموزش 

 10دانشگاهی

 قوت 2021 8721 77 88271 22276 76272 2276 ثبت نام دوره دانشگاهی)%(

 قوت 2828 1527 7 77228 70212 77218 02222 فار  التحصیالن علوم و مهندسی)%(

 رشته دانشجویانتغییر 
 )جهت تبادل ایده و ایجاد نوآوری()%(

7227 0257 7225 1218 12 022 127  

 تحقيق و توسعه

سرانه پژوهشگران تمام وقت به جمعیت کشور 
 میلیون نفر( /)نفر

86222 221202 217268 7،861212 58 627 81022  

 هزینه های ناشی از تحقیق و توسعه
 داخلی()سهم از تولید ناخالص 

1278 1272 1255 0285 26 227 1271  

 متوس  هزینه سه شرکت برتر هر کشور
 )میلیون دالر(

1211 72215 052282 0،777277 2700 n/a 1 ضعف 

میانگین امتیاز سه دانشگاه برتر هر کشور بر 

QSاساس شاخص رتبه بندی 
 ها دانشگاه 07

1206 8217 06226 71212 25 7521 7521  

                                                           
9 Programme for International Student Assessment 

 باشد می قوت نقطه دارای 8722 امتیاز و 7 رتبه با دانشگاهی، آموزش زیررکن در ایران  01
11

 اختصاص داده شده است.  "1"و امتیاز  "27"کشور، برای محاسبه این نماگر موجود بوده و برای سایر کشورهایی که اطالعاتی از آنها وجود نداشته، رتبه  27کشور حاضر در این رتبه بندی، فق  اطالعات  072از تعداد  
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 2112کشورها در سال  درآمد سطح ميانگين به تفکيکنوآوری جهانی ایران و   شاخص(3 )رکن های مجموعه زیر اطالعات.6 جدول

 نماگر زیر رکن رکن

 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

 متوسط

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

3-
 

ت
اخ

س
یر

ز
 

فناوری اطالعات 

 ارتباطاتو 

  827 8728 86 6216 5216 2220 7286 دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات

  722 7222 10 8268 2278 7271 1268 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

  127 7727 012 1222 1252 1228 1276 خدمات دولتی آنالین

 ضعف 127 7127 007 1225 1252 1221 1251 مشارکت الرترونیری

های  زیرساخت

 عمومی

 سرانه هزینه تولید برق
 )کیلو وات ساعت به نفر(

5،170205 0،075222 7،765262 1،718212 52 0728 750227  

  728 7221 12 7281 7267 7282 7212 لجستیک عملررد

 ناخالص سرمایه تشریل
 )سهم از تولید ناخالص داخلی(

 قوت 7621 5225 77 70260 75277 77272 77277

 پایداری اکولوژیک

 نسبت تولید ناخالص داخلی به واحد مصرف انرژی
 به کیلوگرم نفت خام( 7101)برابری قدرت خرید

1271 6262 1227 01205 011 06 527  

عملررد زیست محیطی براساس شاخص 
 Columbiaو  Yaleدانشگاه

27216 85222 22200 67206 11 8827 8827  

به میلیارد  02110گواهینامه ایزو نسبت تعداد 
 دالر تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید

7281 1258 7227 2225 61 728 125  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
07  Quacquarelli Symonds 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds


 

6 
 

 

 2112کشورها در سال  درآمد سطح ميانگين به تفکيک نوآوری جهانی ایران و شاخص(4 )رکن های مجموعه زیر اطالعات.2 جدول

 نماگر زیر رکن رکن

 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

متوسط 

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

4-
 

ی
دگ

چي
پي

 
زار

با
 

 اعتبار

  25 25 62 51221 81271 55222 78228 سهولت اخذ اعتبار

تخصیص اعتبار داخلی برای بخش خصوصی 
 )سهم از تولید ناخالص داخلی(

77267 20280 51267 11211 80 7020 5222  

 های خرد  میزان تخصیص وام
 سهم از تولید ناخالص داخلی()

1216 7287 1215 1205 n/a n/a n/a  

 13گذاری سرمایه

 ضعف 75 75 070 87216 56268 57277 27287 سهولت حمایت از سرمایه گذاران کوچک

 بازار سرمایه 
 )سهم از تولید ناخالص داخلی(

70267 76201 20261 17206 57 0022 7222  

سهم سرمایه گذاری های ریسک پذیر از تولید 
 ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید

1217 1217 1217 1200 17 n/a 1 ضعف 

ارت، رقابت و جت

 اندازه بازار

در   استفاده شدههای  میانگین وزنی نرخ تعرفه
 واردات )%(

 ضعف 0527 0028 072 0262 7221 5275 6211

 ضعف 227 52 008 5227 5210 2266 2282 رقابت داخلیشدت 

 اندازه بازار داخلی
 )میلیارد دالر بر مبنای برابری قدرت خرید(

 قوت 025127 2720 06 0،071228 0،067262 211277 26218

 

                                                           
 دارای نقطه ضع  می باشد. 7122و امتیاز  078گذاری، با رتبه  ایران در زیررکن سرمایه 07
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 2112سال  کشورها در درآمد سطح ميانگين به تفکيکنوآوری جهانی ایران و   شاخص (5)رکن های مجموعه زیر اطالعات.8 جدول

 نماگر زیر رکن کنر
 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

متوسط 

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

5-
 

ار
 ک

 و
ب

س
 ک

ی
دگ

چي
پي

 

 دانش نيروی کار

  0222 7127 60 76262 77217 02211 7227 سهم اشتغال دانش محور )%(

دهنده خدمات آموزش  سهم شرکت های ارائه
 رسمی )%(

76220 77215 76227 21272 n/a n/a n/a  

بنگاه  توس  توسعه و تحقیق ناخالص سهم هزینه
 داخلی )%( ناخالص تولید از

1212 1201 1276 0218 82 021 120  

توسعه از اعتبار  و تحقیق ناخالص سهم هزینه
 تخصیص داده شده توس  بنگاه )%(

5262 05267 75285 27262 21 7128 7121  

  n/a n/a n/a 06260 07210 01217 7272 سهم اشتغال زنان از کل نیروی کار

 زنجيره نوآوری

  7 7728 12 2278 7221 7270 7207 ارتباط پژوهشی صنعت و دانشگاه

  728 2727 28 2272 7282 7226 7271 وضعیت توزیع شبره های نوآوری

توسعه تامین شده  و تحقیق ناخالص سهم هزینه
شده توس   از خارج کشور به اعتبار تخصیص داده

 بنگاه )%(
71287 6216 1211 02202 n/a n/a n/a  

و  02نسبت تعداد توافقات مسئولیت مشترک
به تولید ناخالص داخلی برمبنای  05کنسرسیوم

 میلیارد دالر(تعداد/برابری قدرت خرید )
1217 1217 1217 1212 12 720 1  

                                                           
04 Joint Venture(JV) 

05 strategic alliance 



 

01 
 

 نماگر زیر رکن کنر
 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

متوسط 

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

 08نسبت تعداد ثبت اختراعات مشترک
حداقل در دو شرکت به تولید ناخالص داخلی بر 

 (میلیارد دالرنعداد/مبنای برابری قدرت خرید )
 ضعف 1 120 000 7276 1208 1211 1212

 17جذب دانش

  127 221 65 0211 1281 1222 1207 سهم حق امتیاز مالریت معنوی ازکل تجارت )%(

واردات فناوری پیشرفته به غیر از واردات سهم 
 مجدد از کل تجارت )%(

 ضعف 2 826 005 01272 1260 2216 2210

سهم واردات خدمات فناوری اطالعات و 
 ارتباطات ازکل تجارت )%(

0220 1268 1217 0282 17 0122 128  

گذاری مستقیم  سهم جریان ورودی سرمایه
 داخلی)%(خارجی از تولید ناخالص 

 ضعف 125 2527 005 5277 7212 7206 5277

سهم افراد درگیر در خلق دانش در بنگاه های 
 کسب و کار )%(

02212 71277 77272 27225 81 0226 05  

 

 

 

 

                                                           
06 Patent families 

 باشد می ضع  نقطه دارای 0622 امتیاز و 072 رتبه با دانش، جذب زیررکن در ایران 02
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 2112کشورها در سال  درآمد سطح ميانگين به تفکيکنوآوری جهانی ایران و   شاخص( 6)رکن  های مجموعه زیر اطالعات.9 جدول

 نماگر زیر رکن رکن

 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

متوسط 

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

6-
 

ی
وج

خر
  

ی
ور

فنا
و 

ش 
دان

 

 18خلق دانش

 تولیدناخالص نسبت تعداد ثبت اختراعات داخلی به
  داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید

 (دالر میلیارد)تعداد/
 قوت 0120 5726 07 2285 7217 0272 1275

 های ثبت اختراع سطح نسبت تعداد درخواست
داخلی برمبنای برابری  ناخالص تولید المللی به بین

 (دالر میلیارد)تعداد/ قدرت خرید
1218 1201 1277 7251 65 125 1  

 تولید نسبت تعداد مدل های کاربردی داخلی به
 برابری قدرت خریدداخلی برمبنای  ناخالص

 (دالر میلیارد)تعداد/
1201 7201 7277 0278 n/a n/a n/a  

 ناخالص تولید نسبت تعداد مقاالت علمی و فنی به
 داخلی برمبنای برابری قدرت خرید

 (دالر میلیارد)تعداد/
 قوت 7025 7126 75 71210 01267 2277 6288

 تعداد مقاالت استناد شده براساس شاخص

 H  01 
 قوت 011 0521 20 277270 088276 071272 26210

                                                           
 باشد می قوت نقطه دارای 75 امتیاز و 78 رتبه با خلق دانش، زیررکن در ایران 06

H Index01  :محاسبه شاخصH  استنادات داده شده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت می گیرد فراوانی مبنایبر. 
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 نماگر زیر رکن رکن

 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

متوسط 

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

 

 

 

 

 20تاثير دانش

نسبت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر مبنای 
 برابری قدرت خرید به نیروی کار

 قوت 728 2025 06 1221 1281 0201 7277

سرانه کسب و کارهای جدید به جمعیت رده سنی 
 سال )هزار نفر( 82-05

1225 0211 7276 8207 n/a n/a n/a  

کرد برای نرم افزارهای کامپیوتری به  سهم هزینه
 داخلی )%( ناخالص تولید

1212 1201 1270 1227 82 7027 127  

به  1110نسبت تعداد گواهینامه های کیفیت ایزو 
تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید 

 )میلیارد دالر(
0277 7227 1275 02281 17 720 021  

سهم تولید کنندگان فناوری های پیشرفته و نیمه 
 پیشرفته از کل تولید کنندگان )%(

 قوت 127 2525 78 77222 70212 05267 6286

 21انتشار دانش

سهم درآمد حاصل از مالریت معنوی از کل 
 تجارت )%(

1215 1200 1216 0271 67 122 1  

 سهم صادرات فناوری پیشرفته به غیر از
 مجدد از کل تجارت )%(صادرات 

1272 7205 2255 8262 60 026 125  

سهم صادرات خدمات فناوری اطالعات و 
 ارتباطات از کل تجارت )%(

 ضعف 127 022 008 7211 0227 7272 7272

گذاری مستقیم  سهم جریان خروجی سرمایه
 خارجی از تولید ناخالص داخلی)%(

1257 1277 1215 7251 010 7122 1  

                                                           
 باشد می قوت نقطه دارای 2725 امتیاز و 72 رتبه با دانش، تاثیر زیررکن در ایران 71
  باشد می ضع  نقطه دارای 0722 امتیاز و 070 رتبه با دانش، انتشار زیررکن در ایران70
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 2112کشورها در سال  درآمد سطح ميانگين تفکيک بهنوآوری جهانی ایران و   شاخص (2 )رکن های مجموعه زیر اطالعات.11 جدول

 نماگر زیر رکن رکن
 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

متوسط 

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

7-
 

نه
قا

ال
 خ

ی
وج

خر
 

  هایدارایی 

 نامشهود

نسبت تعداد عالئم تجاری داخلی به تولید 
ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید 

 (دالر میلیارد)تعداد/
08227 25212 58261 58218 n/a n/a n/a  

نسبت تعداد طرح های صنعتی داخلی به 
تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت 

 (دالر میلیارد)تعداد/خرید 
 قوت 825 7226 01 5275 7211 2226 0278

خلق مدل کسب و کار و فناوری اطالعات و 
 ارتباطات

7261 2275 2250 5276 21 5626 225  

خلق مدل سازمانی و فناوری اطالعات و 
 ارتباطات

7221 7262 2212 2217 011 2722 728  

 خدمات و کاالها

 خالقانه

سهم صادرات خدمات فرهنگی و خالقانه از 
 کل تجارت )%(

1277 1216 1256 1265 n/a n/a n/a  

سرانه فیلم های بلند ملی به جمعیت رده 
 سال )میلیون نفر( 05-81سنی 

0271 7211 7271 1275 86 522 025  

ها و سرگرمی های جهانی  سرانه بازار رسانه
 سال )هزار نفر( 05-81به جمعیت 

n/a 1215 1201 0278 52 027 120  

تولیدکنندگان چاپ و نشر از کل تولید سهم 
 کنندگان)%(

 ضعف 127 127 16 7270 0287 0207 0255

سهم صادرات کاالهای خالقانه از کل 
 تجارت )%(

1212 1268 0221 0211 56 0528 125  
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 نماگر زیر رکن رکن
 ایران سطح درآمدی تفکيک بهميانگين مقدار شاخص 

 کم
متوسط 

 پایين

متوسط 

 باال
 نقطه قوت/ضعف مقدار امتياز رتبه باال

 آنالین خالقيت

عمومی به  77سرانه دامنه های سطح باال
 سال )هزار نفر( 05-81جمعیت رده سنی 

1277 0272 5221 77227 21 026 026  

به  77سرانه دامنه های سطح باال کد کشوری
 سال )هزار نفر( 05-81جمعیت رده سنی 

1222 1210 8257 70281 55 227 227  

سرانه ویرایش های دانشنامه ویری پدیا به 
 سال )میلیون نفر( 05-81جمعیت رده سنی 

1217 77281 28211 81272 55 5120 5120  

فیلم های بارگذاری شده در سایت  سرانه
سال  05-81به جمعیت رده سنی  72یوتیوب

 )میلیون نفر(
1212 00227 75277 26271 n/a n/a n/a  

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Top-level  domains 

73 Country-Code  

74 YouTube 



 

05 
 

 .نشان داده شده است 00در جدول شماره  7102لغایت  7107 سال هایطی  آن ارکانو  "جهانی نوآوری "روند تغییرات رتبه و امتیاز ایران در شاخص 

 2112لغایت  2112طی دوره  جهانی نوآوری و ارکان شاخصرتبه و امتياز ایران در .11 جدول

 آن ارکانو  جهانی نوآوریشاخص 

2012 

 کشور( 143)از 

2013 

 کشور( 142)از 

2014 

 کشور( 143)از 

2015 

 کشور( 141)از 

2016 

 کشور( 128)از 

2017 

 کشور( 127)از 

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه

 GII 012 7227 007 7227 071 7820 018 7622 26 7125 25 7720)جهانی) نوآوریشاخص 

 2828 018 2521 007 2227 078 2721 070 2726 077 7822 076 نهادها

 7225 25 7821 26 7220 28 7822 28 7521 58 2127 52 سرمایه انسانی و پژوهش

 7827 11 7822 10 7121 86 7728 60 7122 21 7127 66 زیرساخت

 7525 007 7827 017 7121 071 7521 071 7028 077 7127 077 پيچيدگی بازار

 7726 005 7726 000 7728 071 0227 078 7727 071 2727 21 پيچيدگی کسب و کار

 7822 22 7221 85 7725 11 7121 007 7121 18 7521 27 خروجی دانش و فناوری

 7127 85 7822 25 7025 008 0620 076 7725 072 0522 070 خروجی خالقانه
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رتبه ای وضدعیت کشدورمان را    70 و 76 به بعد و ارتقاء 7102بهبود رتبه و امتیاز ایران از سال  00شماره جدول 

الزم است در بررسی عوامدل مدوثر   نشان می دهد.  7105نسبت به سال  7102 و 7108های  در سالترتیب ه ب

 :شودتوجه  زیردو نرته به  ایران، بهبود رتبهدر 

کده تعدداد    به طدوری  ،به بعد کاهش داشته 7108مطالعه در این گزارش از سال تعداد کشورهای مورد   -0

اسدت.   رسدیده  7102و  7108کشور در سدال   072 و 076به  7105کشور در سال  020این کشورها از 

کشدور در سدال    5، تنهدا  7108در سال  کشور حذف شده از جامعه آماری07نرته حائز اهمیت اینره از 

رتبه بهبود تاثیر چندانی بر  و حذف این تعداد کشور،دارای رتبه ای بهتر نسبت به ایران بوده  ،آن از قبل

 نداشته است. 7102و  7108 های ایران در سال

رتبه بهتدری نسدبت   که در این سال دارای  7105جامعه آماری سال  ازکشور  77 تعداداینره  دیگرنرته  -7

با تنزل رتبه و امتیداز مواجده شدده و جایگداه خدود را از       7102و  7108در سال های  ،دنبه ایران بوده ا

 دست داده اند.

 ،فاای حمدایتی از سدرمایه گدذاری    ، بهبود وضعیت ایران، بیشتر ناشی ازنوآوریارکان با توجه به بررسی امتیاز 

 داشدتن  و ندوآوری نگیزشدی و حمدایتی موسسدات بدرای     ارکن پیچیدگی بدازار(، فادای   در رقابت و اندازه بازار )

 .می باشدخروجی خالقانه و خروجی دانش و فناوری 

از نظدر رقابدت پدذیری      75مجمدع جهدانی اقتصداد   جهت مقایسه نتایج این گزارش با گزارش مشابهی که توس  

 در ادامه به خالصه گزارش شاخص نوآوری مجمع جهانی اقتصاد اشاره می گردد.، منتشر می شوداقتصادی 

بدین کشدورهای   ، رکدن   07متغیر مختلد  در   001در واقع ارزیابی بیش از  ،جهانی اقتصادزارش ساالنه مجمع گ 

"نوآوری"، که یری از ارکان آن، شاخص مختل  است
 2تدا   1با امتیدازی متغیدر از    نوآوریشاخص  می باشد. 78

 ایدران از نظدر   ،کشدور جهدان   076از میدان  ، مجمع جهدانی اقتصداد   7108-7102در گزارش شود.  مشخص می
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و  7202( بدا امتیداز   7105-7108) ، که نسبت به دوره قبلقرار گرفته  61در رتبه  7201با امتیاز  نوآوری شاخص

 ( را تائید می کند. GIIجهانی) نوآوریک پله بهبود یافته و تا حدود زیادی وضعیت ایران در شاخص ی 11رتبه 

در سده   مجمدع جهدانی اقتصداد    "نوآوری"شاخص و زیرشاخص های را در ایران  امتیازرتبه و  07شماره  جدول

 نشان می دهد:  دوره زمانی اخیر

 اقتصاد جهانی مجمع "نوآوری" های زیرشاخص و شاخص در ایران رتبه .12 جدول

/ زیرشاخصشاخص  
(4102-4102) (4102-4102) (4102-4102) 

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 1.00 60 1.02 01 1.0 62 شاخص نوآوری

 1.2 016 1.2 012 1.2 02 ظرفیت نوآوری

 1.0 22 2.1 22 2.0 22 کیفیت موسسات تحقیقات علمی

 R&D 001 4.2 012 4.0 60 1.0در  بنگاههاهزینه های 

 R&D 014 1.4 014 1.4 012 1.1همکاری دانشگاه و صنعت در 

از محصوالت با تکنولوژی پیشرفته خرید دولت  00 1.4 64 1.4 22 1.1 

دانشمندان و مهندسان یدسترس  22 2.2 21 2.1 22 2.1 

                       کاربردی اختراعات ثبت میزان

جمعیت( میلیون به نسبت)  
012 1.0 012 1.0 011 1.0 
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 و منتخب با کشورهای منطقه جهانی نوآوریایران در شاخص  مقایسه وضعيت .4

این جداول بر  نشان می دهد. 7102 لغایت 7107 سال هایطی  جهانی نوآوری شاخص امتیاز ایران و کشورهای منطقه و منتخب را در رتبه و 02و  07جداول شماره 

 مرتب شده اند. 7102اساس رتبه کشورها در سال 

 2112لغایت  2112رتبه و امتياز ایران و کشورهای منطقه در شاخص نوآوری جهانی طی دوره.13 جدول

ف
دی

ر
 

 کشورهای  منطقه

2012 

 کشور( 143)از 

2013 

 کشور( 142)از 

2014 

 کشور( 143)از 

2015 

 کشور( 141)از 

2016 

 کشور( 128)از 

2017 

 کشور( 127)از 

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه

0  
رژیم اشغالگر 

 قدس
02 5821 02 55216 05 55228 77 57252 70 57276 02 57266 

 27272 75 71275 20 21218 22 27275 78 20262 76 2222 72 امارات  7

 76211 27 71217 27 72260 56 76271 52 78217 86 7220 22 ترکيه  7

 72211 21 72222 51 71210 51 21270 22 20211 27 2525 77 قطر  2

 78202 55 72225 21 21285 27 20280 76 20270 27 7127 26 عربستان  5

 78201 58 77280 82 77271 22 75201 81 21217 51 7227 55 کویت  8

 75285 51 75202 81 72270 80 78218 85 72251 51 7225 81 ارمنستان  2

 72282 88 75226 52 72282 51 78278 87 78207 82 2020 20 بحرین  6

 72271 86 77268 82 77267 27 72257 22 75258 27 7227 20 گرجستان  1
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ف
دی

ر
 

 کشورهای  منطقه

2012 

 کشور( 143)از 

2013 

 کشور( 142)از 

2014 

 کشور( 143)از 

2015 

 کشور( 141)از 

2016 

 کشور( 128)از 

2017 

 کشور( 127)از 

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه

 77211 25 71257 26 76272 018 78202 071 72271 007 7227 012 ایران  01

 70267 22 77270 27 75211 81 77262 25 77275 61 7125 22 عمان  00

 70251 26 70250 25 70275 67 77225 21 77227 62 7021 67 قزاقستان  07

 71282 60 77221 21 77267 22 77281 22 75222 25 7827 80 لبنان  07

 71256 67 71282 65 71201 17 71281 010 76211 015 7122 61 آذربایجان  02

 71257 67 71212 67 77226 25 78270 82 72271 80 7220 58 اردن  05

 76208 12 71287 68 72228 002 77227 072 71211 010 7221 016 تاجيکستان  08

 76210 15 78287 017 72218 011 72225 007 78216 002 7822 011 قرقيزستان  02

 78211 015 75218 012 76210 011 71217 11 76226 016 7221 017 مصر  06

 77261 007 77287 001 77212 070 72211 072 77277 072 7720 077 پاکستان  01

 05282 072 02255 076 71261 072 77227 020 01277 027 0127 071 یمن  71
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 2112لغایت  2112طی دوره جهانی  نوآوریشاخص ایران و کشورهای منتخب در  و امتياز رتبه.14 جدول

ف
دی

ر
 

 نتخبکشورهای  م

2012 

 کشور( 143)از 

2013 

 کشور( 142)از 

2014 

 کشور( 143)از 

2015 

 کشور( 141)از 

2016 

 کشور( 128)از 

2017 

 کشور( 127)از 

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه

 80221 2 80221 2 80201 5 81211 8 81270 5 5222 01 آمریکا 0

 56271 1 52212 01 52215 07 58217 07 55267 05 5827 05 آلمان 7

 52221 00 52205 00 58278 02 55272 08 57270 06 5721 70 کره جنوبی 7

 52227 02 52257 08 57212 01 57220 70 57277 77 5022 75 ژاپن  2

 52206 05 52212 06 57251 70 57206 77 57267 71 5026 72 فرانسه 5

 57252 77 51252 75 22222 71 28252 71 22288 75 2522 72 چين 8

 28218 71 22202 71 28221 70 25285 70 22265 71 2225 78 ایتاليا 2

 27227 72 27278 75 25216 77 25281 77 28217 77 2521 77 مالزی 6

 76228 25 76251 27 71277 26 71202 21 72271 87 7221 50 روسيه 1

 75222 81 77280 88 70222 60 77221 28 78202 88 7522 82 هندوستان 01

 77211 25 71257 26 76272 018 78202 071 72271 007 7227 012 ایران 00
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با برخی کشورهای پیشرفته  این شاخص ارکانکشورمان در  و رتبه امتیاز 08و  05در جداول شماره  جهانی نوآوریدر شاخص  ایرانتر از جایگاه برای ارائه تصویری دقیق

 صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده منتخب و منطقه مورد مقایسه قرار گرفته است. 

 2112در سال  جهانی نوآوریرتبه و امتياز ایران و کشورهای منطقه در زیر شاخص.15 جدول

ف
دی

ر
 

 کشورهای  منطقه
 نهادها

 سرمایه انسانی

 و پژوهش 
 پيچيدگی بازار زیرساخت

 پيچيدگی

 کسب و کار 

 خروجی

 دانش و فناوری 
 خروجی خالقانه

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه

0 
رژیم اشغالگر 

 قدس
21 8221 05 5825 76 5226 05 8025 5 8025 1 2128 71 2721 

 7820 22 7121 20 2226 75 5721 77 5225 71 5021 77 6128 75 امارات 7

 2722 70 7228 28 7127 25 2226 52 2522 86 7620 27 5128 15 ترکيه 7

 7225 52 7720 55 7621 62 2728 65 5620 78 7727 56 2726 72 قطر 2

 7622 22 7028 87 7521 52 2122 50 5727 21 2825 70 5722 66 تانعربس 5

 7220 55 7122 20 0527 072 2226 56 5022 21 7027 86 5526 28 کویت 8

 7225 22 7522 51 7222 65 5125 28 7121 10 0122 017 8021 87 ستانارمن 2

 7121 20 7126 27 7826 17 2722 62 5228 76 7128 27 8227 50 نبحری 6

 7127 81 7721 52 7528 010 2127 57 2726 22 7728 61 8628 22 تانگرجس 1

 7127 85 7822 22 7726 005 7525 007 7827 11 7225 25 2828 018 انایر 01

 7226 10 0528 011 0221 078 2227 27 2622 58 7526 50 2026 71 عمان 00
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ف
دی

ر
 

 کشورهای  منطقه
 نهادها

 سرمایه انسانی

 و پژوهش 
 پيچيدگی بازار زیرساخت

 پيچيدگی

 کسب و کار 

 خروجی

 دانش و فناوری 
 خروجی خالقانه

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه

 7021 15 0226 66 7228 62 2727 61 2221 81 7021 20 8820 55 قزاقستان 07

 7225 60 0120 67 7725 80 7122 18 2121 66 71 26 2221 011 لبنان 07

 7525 62 0522 012 7726 001 5517 77 5125 51 0221 016 5521 22 آذربایجان 02

 7628 27 0127 21 7222 012 7727 008 2120 62 7822 67 8028 82 اردن 05

 0127 018 7722 56 7227 012 5728 71 7226 071 7625 61 2822 016 تاجيکستان 08

 0222 000 0627 62 7225 61 2821 80 7627 12 7128 22 2228 017 قرقيزستان 02

 7028 12 0221 17 7021 071 7822 012 7622 17 7821 67 2122 070 مصر 06

 0222 007 0621 62 7121 26 7627 017 7121 011 0726 070 7621 072 پاکستان 01

 0021 072 826 078 0125 077 7720 002 0827 078 0725 071 7128 078 یمن 71
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 2112در سال  جهانی نوآوریدر زیر شاخص تخبرتبه و امتياز ایران و کشورهای من.16 جدول

ف
دی

ر
 

کشورهای  

 منتخب

 نهادها
 سرمایه انسانی

 و پژوهش 
 پيچيدگی بازار زیرساخت

 پيچيدگی

 کسب و کار 

 خروجی

 دانش و فناوری 
 خروجی خالقانه

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه

 5725 01 5222 2 5822 6 6722 0 8021 70 5227 07 6827 02 آمریکا 0

 5521 2 5020 6 5022 05 8121 08 8025 71 8120 01 6725 06 آلمان 7

 2122 05 5222 8 5020 02 8028 02 8722 07 8827 7 2225 75 جنوبیکره  7

 2126 78 2220 07 5225 00 8227 07 8227 1 5822 02 6222 07 پنژا  2

 5022 07 7625 71 5128 06 8227 00 8722 07 5620 07 6122 72 سهفران 5

 2527 78 5822 2 5225 1 5222 76 5221 72 2127 75 5226 26 چين 8

 2721 77 7820 78 7128 75 5728 78 8026 01 2827 77 2021 76 لياایتا 2

 7227 25 7022 78 7522 26 5228 71 5722 25 2021 75 8221 57 مالزی 6

 7021 87 7228 25 2127 77 2220 81 2225 87 5121 77 5820 27 هروسي 1

 7521 65 7127 76 7228 55 5021 71 2220 27 7727 82 5022 17 وستانهند 01

 7127 85 7822 22 7726 005 7525 007 7827 11 7225 25 2828 018 انایر 00
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 ندوآوری  "در شداخص   7102تا  7107طی سال های ، و انگلستانسوئیس، سوئد کشورهای  ،الزم به ذکر است

  کسب نموده اند.را  سوم، رتبه های اول تا "جهانی

سرمایه انسانی  "رکندر در مقایسه با کشورهای منطقه  ایران ، 7102در سال  جهانی نوآوریارکان در ارتباط با 

از امتیداز بداالتری    ارکدان نسدبت بده سدایر      "خروجدی خالقانده  "  و "خروجی دانش و فناوری "،  "و پژوهش

 .برخوردار است

پیچیددگی  "آمریردا در ارکدان    کشدور  ،"زیرساخت"و  "نهادها"ژاپن در ارکان کشورکشورهای منتخب، بین در 

آلمان در رکدن  کشدور ، "سرمایه انسانی و پدژوهش  "کره جنوبی در رکن کشور، "پیچیدگی کسب و کار" و"بازار

 باالترین امتیاز را کسب کرده اند. "خروجی دانش و فناوری "چین در کشورو  "خروجی خالقانه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


