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چکیده
مواجه می باشند. کنترل عفونت یکی از برنامه هاي هاي انقباضیها به عنوان واحدهاي اقتصادي داراي منابع محدودي بوده و با بودجهمروزه بیمارستانا

از این اصلی بیمارستان ها است که تاثیر مستقیمی بر کیفیت درمان دارد. عوامل متفاوتی در موضوع عفونت بیمارستانی موثر هستند. کنترل هر کدام
ها الزم است تا بنحو مناسبی تخصیص هاي جاري بیمارستانبودجهومنابعمحدودیتبهباتوجهزمانایندر		.عوامل مستلزم تخصیص بودجه می باشد

- حاصل گردد. درهمین راستا قوانین کنترل عفونت مستخرج از دانش خبره میبودجه متناسب به هریک از عوامل صورت پذیرد تا بیشترین اثربخشی 
قرار گیرد.در خدمت سیستم مدیریت بیمارستانتواند به عنوان راهکاري موثر 

دهی آنها براساس شرایط عوامل موثر در عفونت و وزنبنديو طبقهنمودنمشخص		و		ستنتاج از قوانین حاکم بر ابعاد مختلف کنترل عفونت بیمارستانیا
تخصیصاولویتبرمبنايدخیلعواملازکدامهرکنترلدرنهایت			محیطی واقعی مقادیر متغیرهاي ورودي می تواند مبناي تخصیص بهینه بودجه و

توان دد. پس از استخراج این قوانین میخبره حوزه عفونت استخراج گرمتخصص و باشد. براي این کار ابتدا باید قوانین کنترل عفونت از زبان ه شدداده
نابراین بکه این دانش مستخرج از علم خبره می باشدها را به یک سیستم خبره که وظیفه استنتاج خودکار از قوانین را دارد تزریق نمود. از آنجاییآن
ها به شود که مقادیر مورد قبول براي آنشود. برچسب یا متغیرهاي زبانی به متغیرهایی گفته میهاي زبانی بیان میبرچسب		اساسبر

. باشدمیمناسبانتخابیزبانیهايبرچسبقالبدردانشبیانبرايفازيخبرهسیستم		.هستندهاي انسانیزبانجمالتوکلمات		،اعداد		جاي
یستم س.کندمیاستفادهفازيمنطقازارزشیدومنطقازاستفادهجايبهآنهادرکههستندخبرههايسیستمازنوعیفازيخبرههايسیستم

در ، سیستم استنتاج فازيدسازي می شواستنتاج فازي نگاشتی از فضاي ورودي به خروجی است که با استفاده از توابع عضویت و قوانین فازي پیاده
آوري هوشمند، کند و یک روش عمومی براي ترکیب دانش، فنسازي میواقع سیستمی است که دانش بشر را با توابع عضویت و قوانین فازي پیاده

یک پایگاه دانش بوده که از سیستم اینقلب ، کههستنداي از توابع عضویت و قوانین هاي خبره فازي مجموعهسیستم. گیري استکنترل و تصمیم
.آنگاه فازي تشکیل شده است- قواعد اگر

. دنشواي از کارشناسان خبره بیان مینظرات تخصصی مجموعه، نه برمبناي نظر یک کارشناس بلکه براساسدر بسیاري از موارد این قوانین مستخرج
بهینهتر و بر مبناي آن تخصیص بینی دقیقتواند منجر به پیشجوشی دانش خبرگان مختلف براي پیدا کردن مناسب ترین الگوي استنتاج فازي میهم

اولویت بندي عوامل موثر در عفونت بیمارستانی و در نهایت تخصیص بودجه گردد. در این تحقیق هدف ارایه یک سیستم خبره فازي براي پیش بینی و 
.کاراي بودجه براي کنترل آن می باشد
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