
 

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

 معاونت درمان

 شهرستان خرم آباد

مرکز استان لرستان و دارای آب و هوای مدیترانه ای با میزان بارندگی بسیار شهرستان خرم آباد 

به ویژه در فصل های بهار و زمستان است و از این روی ششمین مرکز پربارش در ایران 

محسوب می شود.از جمله امکانات ارتباطی شهرستان خرم آباد به سایر استان ها و 

فاصله شهرستان  و ترمینالهای مسافربری اشاره نمود.شهرستانهای دیگر می توان به فرودگاه 

جنوب دارای اهمیت -کیلومتر بوده که به دلیل قرارگرفتن در مسیر تهران 490خرم آباد تا تهران 

برابر با   95براساس سرشماری سال  .جمعیت شهرستان خرم آبادارتباطی و راهبردی است

درصد جمعیت اسنان را تشکیل می دهد.آثار دیدنی خرم آباد عبارتند از  29نفر بوده که  506471

، گرداب آبشار نوژیان، آبشار وارک، آبشار گریت، قلعه فلک االفالک، سنگ نبشته، مناره آجری

 سنگی و پارک کیو می باشد.

 :وضعیت نیروهای انسانی و تخصصی فعلی:            

 تعداد رشته ردیف

 7 جراح عمومی 1

 5 ارتوپد 2

 10 بیهوشی 3

 8 زنان و زایمان 4

 4 اورولوژی 5

 5 چشم پزشکی 6

 5 کودکان 7

 2 رادیوتراپی 8

 2 توانبخشی 9

 8 داخلی 10

 6 نورولوژی 11

 7 پاتولوژی 12

 8 رادیولوژی 13

 6 قلب 14

 6 اعصاب و روان 15

 2 پوست 16

 3 گوش و حلق و بینی 17

 4 جراح مغز و اعصاب 18

 4 عفونی 19

 2 مسمومیت 20

 5 طب اورژانس 21

 2 پزشکی هسته ای 22

 1 طب کار 23

 

 ::مشخصات مسئولین مربوطه

 تلفن سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09161635049 رییس بیمارستان شهدای عشایر آزادیدکتر آقای 1

 09166672783 رئیس بیمارستان خیریه عسلی شرفیدکتر  آقای 2

 09163632401 رئیس بیمارستان اعصاب و روان دکتر موسوی آقای 3

 09183605274 رئیس بیمارستان شهید مدنی عبدالکریمیدکتر  آقای 4

 09161619230 رئیس بیمارستان شهید رحیمی دکتر رحیمی آقای 5

 

 :راههای ارتباطی با ستاد دانشگاه                             

 آدرس پستی: خرم آباد، خیابان معلم،                                        

 استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی                                                        

 441، صندوق پستیمعاونت درمان                                                                

  68138-33946کدپستی                                                                        

   06633302035  تلفن                                                                                  
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