
 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
 معاونت درمان

 ورودد شهرستان 

                                                                                                    و دورود در شرق استان لرستان واقع شده شهرستان

که مهمترین آنها:    آب و هوایی معتدل کوهستانی دارد.مردمانش با لهجه های مختلفی صحبت می کنند

کوه زاگرس و در نزدیکی اشترانکوه قرار  سیالخوری،لری بختیاری و لری مینجایی است.شهرستان دورود در دامنه رشته

گرفته و دو سرشاخه رود دز یکی از شمال و یکی از شرق در دورود به هم می پیوندند و با نام رود سزار سرچشمه اصلی 

ا ، از جنوب به شهرستان الیگودرز ان بروجرد، از شرق به شهرستان ازنرود دز می شوند.این شهرستان از شمال به شهرست

کیلومتر می  408کیلومتر و تا تهران  84غرب به شهرستان خرم آباد محدود است.فاصله شهر دورود تا خرم آباد  و از 

جمعیت این شهرستان برابر با  1395براساس سرشماری سال باشد و راه آهن سراسری از این شهر عبور کرده است.

ه زیبای گهر، دره اسپر، آبشار بیشه، دره نی گاه، کوه نفر است.از مناطق دیدنی این شهرستان می توان از دریاچ 174508

 شاه پیروالی و بابا هور اشاره کرد. پریز، کوه قارون، زیارتگاه

 :وضعیت نیروهای انسانی و تخصصی فعلی:            

 تعداد رشته ردیف

 2 جراح عمومی 1

 1 ارتوپد 2

 1 بیهوشی 3

 4 زنان و زایمان 4

 1 اورولوژی 5

 1 چشم پزشکی 6

 2 کودکان 7

 4 داخلی 8

 1 نورولوژی 9

 1 پاتولوژی 10

 2 رادیولوژی 11

 3 قلب 12

 2 اعصاب و روان 13

 1 پوست 14

 1 گوش و حلق و بینی 15

 1 جراح مغز و اعصاب 16

 1 عفونی 17

 0 مسمومیت 18

 1 طب اورژانس 19

 0 توان بخشی 20

 0 طب کار 21

 

 مشخصات مسئولین مربوطه::

 تلفن سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09127796632 رییس شبکه و بیمارستان آقای دکتر ثروتی 1

 09163624458 مدیر بیمارستان بیاتسرکارخانم  2

 

 :راههای ارتباطی با ستاد دانشگاه                           

 آدرس پستی: خرم آباد، خیابان معلم،                                           

 استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی                                                         

 441معاونت درمان، صندوق پستی                                                                  

  68138-33946کدپستی                                                                        

   06633302035تلفن                                                                                    

                                                                                    www.lums.ac.ir 

support@lums.ac.ir                                                                             

 

 اطالعات درمانی 

 1399جهت متخصصین جدیدالورود سال 


