
 

 

 وسازساختپادکست برتر مرتبط با  5

 .شودمی، محسوب گذردمییک روش عالی برای آگاهی یافتن از آنچه در صنعت مرتبط با حرفه شما  هاپادکستاستفاده از 

 هم مستثنی از این موضوع نیست. وسازساختصنعت 

. به چه منظور؟ شما کنممیو هنگام تمیز کردن خانه از هدفون استفاده  رویپیادهروزانه، حین  وآمدهایمعموالً در رفتمن 

 .کنممیاستفاده  هاپادکستدر این شرایط برای شنیدن و دنبال کردن  هدفونحدس بزنید. من از 

که  ایدنیدهشرا بشنوید. اگر پادکستی  هاآنکه باید  کنیممیه اشار وسازساختبه چند پادکست برتر مرتبط با صنعت در ادامه 

 در نظرات اعالم کنید. لطفاً در این لیست جای ندارد، 

1- CrewConTech 

ConTechCrew   در لیست بهترین  2016این پادکست در سال دارد.  هابهترینچندین پادکست ساختمانی در لیست

و همچنین در لیست  geniebeltی سایت هاپادکستدر لیست  2017در سال  ،constructionjunkieی سایت هاپادکست

 قرار گرفته است. businessسایت 

های گردش کار و هواپیماهای اپلیکیشن بعدی،سههمچون چاپگرهای  وسازساختحوزه  هایتکنولوژیتمرکز این پادکست بر 

)مدیر  جیمز بنهامکینی )مشاور( و . این پادکست توسط راب مکشوندمیاست که سبب تسهیل فرآیند ساخت  بدون سرنشین

 تهیه شده است. (JBKnowledgeاجرایی 

2- The Lien Zone 

Lien Zone  در دو سایت  وسازساختی هاپادکستیکی از برترینbusiness  و Construction Dive 2018سال  و در است 

 .شودمیمحسوب  Construction Junkieدریافت جایزه پادکست برتر در سایت  هایگزینهیکی از 

است، موضوع  بینیپیشکه قابل  طورهمانتهیه شده است.  Alexander Barthetاین پادکست توسط شرکت حقوق مهندسی 

)حق ممنوع الفروش سازی  حقوق ،وسازساختخاص درباره قوانین  طوربهوی در این پادکست این پادکست حقوق و قانون است. 

 .شوندمیهر هفته منتشر  ایدقیقه 15. این اپیزودهای کندمیصحبت  قراردادهاملک( و 

3- Pro Construction Guide ProCast 

منتشر  باریککه هر دو هفته  هاپادکستتهیه شده است. در این  Pro Construction Guideاین پادکست توسط مجله 

 کارگاه ساختمانیکارهایی است که در  هزینهدر زمان و  جوییصرفه هاآنکه هدف از  شودمی، به ترفندها و نکاتی اشاره شوندمی

 .شودمی شناخته Construction Dive و Geniebelt یک پادکست برتر از سوی  عنوانبهاین پادکست  .شوندمیانجام 

https://jbknowledge.com/thecontechcrew
https://jbknowledge.com/thecontechcrew
https://www.constructionjunkie.com/
https://geniebelt.com/blog/the-40-best-construction-podcasts
https://www.business.com/articles/six-construction-podcasts-you-should-be-listening-to/
https://itunes.apple.com/us/podcast/lien-zone-podcast-podcast-about-construction-law-contracts/id1101368218?mt=2
file:///C:/Users/home/Desktop/business.com
https://www.constructiondive.com/
https://www.constructionjunkie.com/
https://barthet.com/
http://www.proconstructionguide.com/pro-construction-guide-podcast-for-pros/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCiJW12b_bAhWIZVAKHZavCdsQFggvMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.proconstructionguide.com%2Fpro-construction-guide-podcast-for-pros%2F&usg=AOvVaw1kI8EFTjN5xXXy_yqdBBWs
https://geniebelt.com/


 

 

 

4- The Art of Construction 

نیز  هاتپادکسویدیوی این یعنی بازاریابی، ارتباطات و فروش دارد.  وسازساختاین پادکست نگاهی متفاوت به جنبه دیگری از 

دنبال کننده دارد و در  150000دنبال کنید. این پادکست،  اینجاکانال یوتیوب مرتبط را از  توانیدمیو شما  است در دسترس

 حال حاضر این تعداد رو به افزایش است.

5- Invisible 99% 

ارس کسب کرد. این پادکست توسط رومن م 2013در سال  Fastپادکست را از سوی شرکت  ترینخالقانهاین پادکست عنوان 

در جلسات فروش،  خواهیدمیاگر . شودمیو معماری پرداخته  وسازساختجالب به  ایشیوهتهیه شده است. در این پادکست به 

 شنیدن این پادکست برای شما بسیار مفید خواهد بود. داشته باشید، توجهجالبکوتاه و  وگوییگفت

سب این بهترین زمان برای ک ی رادیویی را دنبال کنید.هاپادکستدرگیر شدن با رادیو،  جایبهبار دیگر که در ماشین هستید، 

 بیشتر است. هایآموزش

 مترجم: بهاره بهرامی

 منبع:

https://www.femoran.com/hvac-plumbing-construction-blog/construction-podcasts-which-ones-

should-you-tune-in-to  

 

 

https://www.theartofconstruction.net/
https://www.youtube.com/channel/UCGjbMR-XmutnxO9br5UTTTg
https://99percentinvisible.org/
https://www.femoran.com/hvac-plumbing-construction-blog/construction-podcasts-which-ones-should-you-tune-in-to
https://www.femoran.com/hvac-plumbing-construction-blog/construction-podcasts-which-ones-should-you-tune-in-to

