
  
  
  
  

تان  تان  ی ا ما ی  ھدا دمات  ی و  ش وم  ه ع مان  دا     عاو 
  نام شهرستان

  جمعيت
  (نفر)

فاصله از مركز 
  استان

  (كيلومتر)
تعداد بيمارستان 
خصوصي ، دولتي 

  تامين اجتماعيو 
  ريبض

  خدمت
مراكز  تعداد 

  جراحي محدود
  امتياز

  خدمت
  ٨٤  ٠  پنج پنجم  ١٢  ٠  ٥٠٦٤٧١  آبادخرم 

  ٨٤  ٢  چهار و نيم پنجم  ٤  ١١٠  ٣٢٦٤٥٢  بروجرد
  ١٠٥  ٠  چهار و نيم پنجم  ٢  ٩٠  ١٧٤٥٠٨  دورود

  ١٠٥  ٠  چهار و نيم پنجم  ٢  ١٥٢  ١٣٧٥٣٤  اليگودرز
  ١٠٥  ٠  چهار و نيم پنجم  ١  ٨٠  ١٦٦٦٥٨  كوهدشت

  ١٠٥  ٠  چهار پنجم  ١  ٧٥  ١٤٣٩٧٣  دلفان
  ١٠٥  ٠  چهار و نيم پنجم  ١  ٥٥  ٧٥٥٥٩  سلسله
  ١٢٠  ٠  چهار و نيم پنجم  ١  ١١٢  ٧٣٧٤٤  پلدختر

  ١٠٥  ٠  چهار و نيم پنجم  ١  ١٢٧  ٧٤٩٣٦  ازنا
  ٨٤  ٠  سه و نيم پنجم  ١  ١٢٠  ٢٥٢٥١  سپيددشت

 

 استان لرستان شهرستانهاياطلاعات 
 

كيلومتر مربع مساحت و  ٢٩٤٢٨است. اين استان  ايران هاي جنوب غربييكي از استان استان لرستان
درصد بالاترين نرخ  ٢٢٠نرخ بيكاري در لرستان با .هزار نفر جمعيت دارد٧٦٠بيش از يك ميليون و 
هاي باشد و يكي از استانزدهمين استان كشور از نظر جمعيت مياين استان سي.بيكاري در ايران است

مركز استان است. طبق آمار سال  آبادخرم. رودپرجمعيت ايران به شمار مي
بيستمين شهر بزرگ كشور است. لرستان سرزميني كوهستاني است و غير از چند  آبادخرم ،١٣٨٥

ع بلندترين متر ارتفا ٤١٥٠با  اشترانكوه. استپوشانده هاي زاگرسكوه دشت محدود، سراسر آن را
ترين نقطه آن در ، و پستاليگودرز و ازنا ،دورود هاينقطه استان واقع در حدفاصل شهرستان

بر اساس  ارتفاع دارد سطح دريا متر از ٥٠٠ترين ناحيه استان واقع شده و حدود جنوبي
از  مفرغ لرستان هاي قديمي بشر است ونتگاهاين منطقه يكي از نخستين سكو شناسيباستان هاييافته

لرستان تنها استان ايران است كه به دليل اهميت .شناسي زيادي برخوردار استشهرت باستان
بخش  ٤است. اين را به خود اختصاص داده موزه ملي ايران بخش اصلي ٤ده تاريخي يكي از العافوق

استان لرستان سومين .ي و لرستان، دوران اسلامي، مهر و سكهاصلي عبارتند از پيش از تاريخ، تاريخ
 .درصد آبهاي كشور را در اختيار دارد ١٢استان پرآب كشور است و 


