
 لیست برخی از برترین پروژه های وگ امید گلستان 

 بیمارستان بقیه اهلل اعظم  آب و فاضالب روستایی لرستان 

 بیمارستان خاتم انبیاء گنبد کاووس  آب و فاضالب اهواز 

 بیمارستان بعثت شیراز  پروژه انتقال آب شهرکرد - آب منطقه ای 

 بیمارستان شهید قلی نژاد بوکان  آب و فاضالب کرمانشاه 

 بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد  پروژه دشت زرنه - آب منطقه ای ایالم 

 تخت خوابی   242بیمارستان طالقانی آبادان   پروژه ی روستای الک - آب منطقه ای سنندج 

 تخت خوابی   330بیمارستان مسیح دانشوری تهران   آب و فاضالب قم 

 تخت خوابی   60بیمارستان آبادان)بال شمالی(  آفرین اردبیل   پروژه سد خدا- آب منطقه ای 

 تخت خوابی   96بیمارستان اهواز   آب و فاضالب یزد 

 بیمارستان فارابی تهران  رودبار منجیل - جهاد کشاورزی گیالن

 تخت خوابی 550بیمارستان فیاض بخش تهران   جهاد کشاورزی قم 

 طبقه آفتاب وزارت مسکن 22برج های  جهاد کشاورزی کرج 

 شرکت سایپا  14شهرداری منطقه  

 پروژه بانک پاسارگاد تهران  8شهرداری منطقه  

 واحدی   550پروژه ساختمانی فدک فوالد مبارکه اصفهان  مترو ایستگاه گلبرگ 

 واحدی فرهنگیان اصفهان   1500پروژه تعاونی مسکن   دانشگاه علم و صنعت 

 واحدی فرهنگیان اصفهان   430پروژه تعاونی مسکن   قیقات تهران دانشگاه علوم و تح 

 طبقه رویال تهران   28پروژه برج تجاری اداری   دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 چهارراه منصور - طبقه ابریشم تبریز 20پروژه   دانشگاه آزاد تبریز 

 چهارراه منصور - پروژه بانک ملی تبریز  برج میالد   3موتورخانه شماره  

 استخر فجر صادقیه  ورزشگاه آزادی 

 مسکن جان فزا خیابان مهرآباد  پارچین وزارت دفاع 

 برج های عبدالعلی زاده شهرک ژاندارمری تبریز  سازمان مدارس نوسازی شیراز 

 شیراز -ساختمان علوم پزشکی شهرک صدرا  داروسازی رازی 

 کارخانجات نساجی آسیا دلیجان  حسینیه امام رضا)ع( دماوند 

 کارخانه فوالد غرب دلیجان  خیابان کاوه جنوبی - فرهنگسرای بانو 

 کارخانه ذوب و روی بافق یزد  مصلی بزرگ اصفهان 

 کارخانه تولیدی شیشه آذر تبریز  بالل حبشی قم 

 خانه تولیدی فوالد میانه کار  مدرسه طالب قم 

 کارخانه تولیدی آذر بناب  برج های آسمان تبریز 

 کارخانه تولیدی شمش فوالد دقیق سازان قم  شیراز -ساختمان علوم پزشکی شهرک صدرا 

 کارخانجات نساجی آسیا دلیجان  حسینیه امام رضا)ع( دماوند 

 پردیس اشرفی اصفهانی تهران - تجاری اداری فرهنگسرای بانو تهران 

 مرکز تجاری زیتون خلیج فارس شیراز  برج های عبدالعلی زاده شهرک ژاندارمری تبریز 

 


