
1394 درسال زشکیپ علوم دانشگاه پوشش تحت بیمارستانهاي مشخصات -4-5 جدول

مارستانشهرستانردیف  نام بی
نوع بیمارستان
ي  ونوع کاربر

تعداد 
 طبقات

تخت سال ساخت
مصوب

متر  عرصه به 
مربع

متر  زیر بنا به 
آدرس و تلفنمربع

د1 یابان انقالب-آباد خرم213513404824320180آموزشی درمانی_دانشگاهی شهداي عشایرخرم آبا ٠٦٦_٣٣٢٣٦٤٠٢_6خ

د 2 د 19800 80200 245 1391 5 آموزشی درمانی_دانشگاهی  شهید رحیمی خرم آبا اسالمی -خرم آبا یابان مجاهدین   066- 33336153خ
د3 باد -آباد خرم213597868855815آموزشی درمانی_دانشگاهی آیت اهللا مدنیخرم آبا یابان خیرآ 066_33406098خ
د4 نی آموزشی_دانشگاهی عسلیخرم آبا 066_33406099کوي فلسطین-آباد خرم213728025742345درما
د5 وروانخرم آبا دخرم11378504000765آموزشی درمانی_دانشگاهی اعصاب  066_33314907پل کرگانه   -آبا
انبروجرد6 ی _دانشگاهی چمر مان تر فاطمی 213483002219815191در دک بان  066_42514000- 9خیا
دب7 ی _دانشگاهی )ره(امامروجر مان 066_42503055-7سیدمصطفی خمینی  - خ21340140122557331در
ی _دانشگاهی )ع(امام جعفرصادقالیگودرز8 مان 066_43323092- 4مدرس   - خ113651726461213948در
یر  دورود 9 مع هفتم ت ی _دانشگاهی  مجت مان یر  متري 60- خ 8710 13537 189 1365 2 در تم ت ي هف ان شهدا 066-43224051- 3مید

ت10 ی _دانشگاهی )ره(امامکوهدش مان ورز 11372128260006718در 066-32632067میدان کشا
دختر11 ی _دانشگاهی )ره(امامپل مان نی  - خ1137850120002671در 066- 32224802- 4امام خمی
نا دلفان 12 ی _دانشگاهی  ابن سی مان باد  11461 74350 96 1381 2 در باد   - نورآ یفه آ 066-32728002- 5منطقه خل
ی _دانشگاهی )ره(امامالشتر13 مان 066- 32529315الشتر 2138750930063000در
ی _دانشگاهی )ع(امام علیازنا14 مان باد  213809611000011258در 066- 43424470ازنا قیصرآ
ت15 دش ی _دانشگاهی  )ره(امام سپید  مان 066- 33137212- 4سپیددشت 1137725100233275در
د16 بی 256خرم آبا ماعی تختخوا ین اجت مانی_تام دشتخرم213742562800011000در مشک خرم- آبادگل 066- 33413100آبادجاده اندی
ماعی کوثربروجرد17 ین اجت مانی_تام ار امام خمینی2137932600005182در 0662_4449975-7) ره(بلو
ماعی نرگسدورود18 ین اجت مانی_تام مربندي 2138032382012000در 0665_4231668جاده ک
د19 دخرم آبا مانی_خصوصی توحی باد 213716021503000در 066- 42462214توحید  -خ- قاضی آ
د20 مانی_خصوصی ایرانخرم آبا نی  213505010002640در مام خمی 066-33404081میدان ا
د21 تخرم آبا مانی_خصوصی )ع(عباسابوالفضلحضر سراب چنگایی شهرك شهید بهشتی213816060155در
د22 مانی_خصوصی شفاخرم آبا 066- 33304002بلوار پیروزي  –کوي ارتش 7138811062358200در
د23 د-- 1135750درمانی - سایرارتش 525خرم آبا 066- 33470801جاده خوزستان  10 کیلومتر-بدرآبا




