
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

 معاونت درمان

 

 اطالعات

 

 

 نام شهرستان

 جمعیت

 )نفر(
 95براساس سرشماری سال

فاصله از 

 مرکز استان
 )کیلومتر(

تعداد 

بیمارستان 

خصوصی و 

 دولتی

 

 ضریب

 خدمت 

 

امتیاز 

 خدمت

 

 ماندگاری

 

 مقیمی

 بیهوشی(-)زنان بیمارستان عسلی ندارد 84 پنج پنجم 12 0 506471 خرم آباد

 )قلب و عروق( بیمارستان شهید مدنی

+ )طب اورژانس( بیمارستان شهدای عشایر

 )عفونی(

 بیهوشی(-)زنان بیمارستان شهید چمران ندارد 84 چهار و نیم پنجم 4 110 326452 بروجرد

 + )عفونی()داخلی( بیمارستان ایت اهلل بروجردی

 بیهوشی -زنان ندارد 105 چهار و نیم پنجم 2 90 174508 دورود

 عفونی - جراحی عمومی -داخلی -بیهوشی -زنان ندارد 105 چهار و نیم پنجم 2 152 137534 الیگودرز

 - ریال1500000 105 نیم پنجمچهار و  1 80 166658 کوهدشت

 - ریال3000000 105 چهار پنجم 1 75 143973 دلفان

 - ریال3000000 105 چهار و نیم پنجم 1 55 75559 سلسله

 - ریال3000000 120 چهار و نیم پنجم 1 112 73744 پلدختر

 - ریال3000000 105 چهار و نیم پنجم 1 127 74936 ازنا

 

 استان لرستان در شهرستانهای  مورد نیاز پزشکان متخصصاطالعات 

 

 



نرخ بیکاری در لرستان با .هزار نفر جمعیت دارد760کیلومتر مربع مساحت و بیش از یک میلیون و  294٫28است. این استان  ایران های جنوب غربییکی از استان استان لرستان

رکز م آبادخرم. رودهای پرجمعیت ایران به شمار میباشد و یکی از استاناین استان سیزدهمین استان کشور از نظر جمعیت می .باالترین نرخ بیکاری در ایران استدرصد  2٫20

 های زاگرسکوه بیستمین شهر بزرگ کشور است. لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن را آبادخرم ،1385استان است. طبق آمار سال 

ترین ناحیه استان ترین نقطه آن در جنوبی، و پستالیگودرز و ازنا ،دورود هایمتر ارتفاع بلندترین نقطه استان واقع در حدفاصل شهرستان 4150با  اشترانکوه . استپوشانده 

از شهرت  مفرغ لرستان های قدیمی بشر است واین منطقه یکی از نخستین سکونتگاه شناسیباستان هایبر اساس یافته.ارتفاع دارد سطح دریا متر از 500واقع شده و حدود 

این  است.را به خود اختصاص داده موزه ملی ایران بخش اصلی 4العاده تاریخی یکی از ستان ایران است که به دلیل اهمیت فوقلرستان تنها ا.شناسی زیادی برخوردار استباستان

 .درصد آبهای کشور را در اختیار دارد 12استان لرستان سومین استان پرآب کشور است و .بخش اصلی عبارتند از پیش از تاریخ، تاریخی و لرستان، دوران اسالمی، مهر و سکه 4
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