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صورت  را به  تگ منیجر  چیزهمه ساعت،  6در  ما

دهیم تا به یک شما آموزش می ای به عملی و حرفه 

   متخصص واقعی تبدیل شوید!
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 شرکت در دوره

 گوگل تگ منیجرمعرفی دورۀ جامع 

 شودرشد با یادگیری آغاز می 
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 گوگل تگ منیجر ۀدور با آشنایی 

 

  و  هدفمند  غاتیتبل درست، لیتحل. دارند ازین جریمن تگ به هاشنیکیاپل و هاتیسا تمام

گیری این ابزار برای هر فردی  بنابراین یاد .شوندی م شروع  ابزار نیا با  یهمگ  ،باال عمل سرعت

 دارد.  ضرورتای است، که به دنبال دیجیتال مارکتینگ حرفه 

العادۀ آن در افزایش  ایم و نتیجۀ فوق های خودمان استفاده کردهما از تگ منیجر برای سایت

این تجربۀ   ایم و تصمیم گرفتیم تاها را تجربه کردهسازی انواع تگراحتی کار و سرعت پیاده

 خوشایند را با شما هم در میان بگذاریم. 

 تگ منیجرمتخصص همراه ما باشید، تا به یک ساعته  6در این دوره کنیم از شما دعوت می 

 شما ارزشمند خواهد بود. آینده کاریشوید. تخصصی که قطعًا برای شما و   تبدیل

  
 ناماطالعات بیشتر و ثبت
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 انتخاب کنیم؟چرا دورۀ نوین را 

کنیم و قدم به قدم، تمامی ترین مفاهیم شروع می ما آموزش تگ منیجر را از ابتدایی 

ای شدن  دهیم. ما اطمینان داریم تمام آنچه که برای حرفه مباحث آن را به شما آموزش می 

 ایم.در تگ منیجر نیاز دارید را برای شما آماده کرده

اید، دوره به صورت  چیز را یاد گرفته واقعًا همه   برای آنکه مطمئن شویم که شماهمچنین 

را با استفاده از   هر مبحثاز ابتدا تا انتهای دوره، همواره  کاماًل عملی خواهد بود. یعنی ما

هایی که کاماًل کاربردی بوده و شما باالفاصله  دهیم. مثال به شما آموزش می  های متنوعمثال

 ا برای سایت خودتان را شروع کنید. هع تگااندازی انوتوانید کار راهمی

مورد نیاز را هم به شما آموزش   مفاهیم و اصطالحاتعالوه بر آن، در هر فصل از آموزش، 

از نحوۀ عملکرد تگ منیجر و امکانات  درک عمیق و اصولیدهیم تا مطمئن شویم شما به می

 کنید.  ست پیدا می آن د

هم به فارسی برگردانده و ایرادات   را پرس/ووکامرسدور برای  تگ منیجر پالگین  همچنین ما

 به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.   که ایمآن را برطرف کرده

شما خواهیم بود تا بتوانیم به تمام سواالت و مشکالت شما   ماه پشتیبان 3در نهایت هم تا 

 اید. دهپاسخ بدهیم و مطمئن باشیم که تبدیل به استادی در این زمینه ش 

 

 

 

 

 ناماطالعات بیشتر و ثبت
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 شود؟چه مدرکی به شما ارائه می
خواهید داشت. اما   تگ منیجردر انتهای این دوره شما مهارت و تخصص کاملی بر روی 

 چگونه باید این تخصص را به نمایش بگذارید؟

مدرک  ، آزمونی از شما گرفته خواهد شد. در صورت قبولی در آزمون، پس از مشاهده دوره

  بازاریابی دیجیتال فضایشود. مدرکی که اعتبار قابل توجهی در به شما اهدا می تائید نوین

آموختگان ما در  اعضای قبلی تیم و همینطور دانش استخدامشاهد این موضوع،  دارد. ایران 

 رانی است. های بزرگ ای ها و استارتاپشرکت

 کار شماست. ،دهدنشان میبیش از هر چیزی البته فراموش نکنیم که آنچه تخصص شما را 

را به خوبی   تگ منیجرو این مهمترین دستاورد این دوره است. اینکه پیچ و خم سرویس 

 های خودتان به دست آورید.نتایج عالی در تمام پروژه درک کنید و بتوانید

  
 نامثبتاطالعات بیشتر و 
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 های این دوره بررسی سرفصل
  تگ منیجرهای دوره به عنوان آخرین بخش این معرفی، قصد داریم نگاهی دقیق به سرفصل

 بیندازیم تا از مفید و کامل بودن آن مطمئن شوید.

 ست؟یچ جریمنتگ

 می دهیم حیتوضمم  شممما  به  نیهمچن.  میکنیم آشممنا  جریمن تگ اتیکل با را  شممما بخش، نیا در
 . میکن استفاده آن از دیبا چرا و دارد ییایمزا چه کند،یم کار چگونه جریمن تگ که

 جریمن تگ یاندازراه و مقدمات 

 تگ دیتوانیم شمما بخش نیا  ۀمشماهد از  پس.  میکنیم  شمروع  جریمن تگ نصم  با را  آموزش
 . دیکن اضافه خود تیسا به افزونه از استفاده با و یدست  صورت 2 به را جریمن

 جریمن تگ یدست  نصب

 .میدهیم آموزش شما به را تیسا در جریمن تگ یدست  نص  ابتدا

 افزونه از استفاده با جریمن تگ نصب

 ۀافزون  از اسمممتفاده با  دیبتوان چطور  که  میدهیم  آموزش  شمممما به  قسممممت،  نیا دوم بخش در

 کمه افزونمه نیا البتمه. دیم کن یانمدازراه خود تیم سمممممما یرو را  جریمن تمگ وردپرس،  یبرا  جریمن تمگ

 گانیرا  صمورت  به اسمت، شمده برطرف  زین  آن  راداتیا از  یبرخ   و یسمازیفارسم   نینو میت توسم 

 .گرفت خواهد قرار شما اریاخت در

 جریمن تگ طیمح و ساختار
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  یمح مختلف  یهاقسممت  نیهمچن.  دیشمویم  آشمنا  جریمن تگ یکل   سماختار با  قسممت نیا در

 .میدهیم حیتوض را کدام هر و یمعرف  شما به را آن یکاربر

 Workspace یمنو با ییآشنا

 آن امکانات انواع و Workspace  یعنی  جریمن تگ  قسمممت  نیتریاصممل  با را شممما  بخش نیا در

 .میدهیم آموزش شما به را آن تیریمد و جادیا ۀنحو نیهمچن. میکنیم آشنا

 Versions یمنو با ییآشنا

 .میدهیم  آموزش  شما  به  آن  یکاربردها  و  یمعرف   را(  Versions)  هانسخه  یمنو  قسمت  نیا  در

 Admin یمنو با ییآشنا

 انواع بمما را شممممممممما و میدهیم آموزش را Admin یمنو مختلف یهممابخش قسمممممممممت نیا در

 امکانات  ریسما و( Export و Import)  نریکانت  گرفتن  یخروج  و  یورود  ها،یدسمترسم   مات،یتنظ

 .میکنیم آشنا منو نیا

 تگ نیاول یاندازراه

. میدهیم  آموزش شمما  به را  جریمن تگ از  اسمتفاده با تگ  نیاول یاندازراه  رسمماً   قسممت نیا در

 .میرویم کسیتیآنال گوگل سراغ به هم شروع یبرا

 (یاندازراه ریمس+  ریمتغ+  گریتر+  تگ) جریمن تگ کار نحوه

 شناخت  با  تا  کندیم  کار  چگونه  جریمن  تگ  که  میدهیم  حیتوض  شما  به  قسمت  نیا  یابتدا  در

 نیا در شمما.  میبردار مطمئن  و محکم را قدم  نیاول  سمتم،یسم  نیا  عملکرد ۀنوج از کامل درک  و

 .دیشویم آشنا کامل طور به هاتگ یاندازراه ندیفرا و ریمتغ گر،یتر تگ، میمفاه با بخش

 کسیت یآنال گوگل تگ یاندازراه
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. میدهیم  آموزش را کسیتیآنمال گوگمل حسمممممما  یانمدازراه ۀنحو شمممممممما بمه  ابتمدا بخش نیا در

 . میرویم جریمن تگ از استفاده با تیسا به آن یاصل  تگ کردن اضافه سراغ به سپس

 و  میدهیم  آموزش  شمممما به  هم را تگ  نیا  یبرا ازین  مورد ریمتغ  و  گریتر  جادیا ۀنحو  نیهمچن

 کس،یتیآنال در تگ شمممدن فعال تسمممت  و  جریمن تگ  شینما  شیپ  ابزار از اسمممتفاده با  سمممپس

 منتشمر تیسما در را  ماتیتنظ زین تینها در  .کندیم کار  درسمت زیچ  همه که  میشمویم مطمئن

 .میکنیم

 (Event) دادیرو یهاتگ میتنظ

 تگ از اسممممتفاده با را  کسیتیآنال گوگل  یدادهایرو انواع یاندازراه  و  جادیا ۀنحو  بخش نیا در

 .میدهیم آموزش شما به جریمن

 کسیت یآنال در دادهایرو با ییآشنا

 آشممممممنما آن بمه یده  مقمدار ۀنحو و همایژگ یو کس،یتیآنمال در دادیم رو مفهوم بما را شمممممممما ابتمدا

 .میدهیم آموزش شما به را پرش نرخ و Non-Interaction میمفاه سپس. میکنیم

 یخارج  نکیل یرو کیکل دادیرو یبرا تگ یاندازراه

 کیکل دیبتوان  دادیرو  کی از اسمممممتفاده با  چگونه که  میدهیم  آموزش شمممممما به  بخش نیا در

 .دیکن یریگاندازه تانتیسا یخروج  یهانکیل یرو کاربر

 تیسا یداخل  یهاالمان یرو کیکل تگ یاندازراه

 کیکل دیبتوان  دادیرو  کی از اسمممممتفاده با  چگونه که  میدهیم  آموزش شمممممما به  بخش نیا در

 .دیکن یریگاندازه را( تیسا دریاسال مثال عنوان به) تیسا یداخل  یهاالمان یرو کاربران

 کاربران نظر تگ یاندازراه
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 نظرات  دیبتوان دادیرو  کی از اسمممممتفاده  با چگونه که  میدهیم  آموزش شمممممما به  بخش نیا در

(Comment )دیکن یریگاندازه را مقاالت و تیسا صفحات در. 

 المان کی شدن انینما تگ یاندازراه

 انینما  دیبتوان  دادیرو  کی از اسمممممتفاده با  چگونه که  میدهیم  آموزش شمممممما به  بخش نیا در

 .دیکن یریگاندازه تانتیسا در را( Element Visibility) المان کی شدن

 جریمن تگ به اطالعات ارسال

 .میدهیم آموزش را جریمن تگ به داده هیال از اطالعات ارسال ۀنحو آموزش از بخش نیا در

 داده هیال مفهوم با ییآشنا

 آن یسممازادهیپ ۀنحو  نیهمچن. میدهیم  آموزش  شممما به  را  آن کاربرد  و داده هیال مفهوم  ابتدا

 .میدهیم قرار یبررس مورد را یدست  صورت به

 داده هیال از هاداده ارسال یبرا افزونه از استفاده

 یبرا   جریمن تگ  ۀافزون امکانات از اسمممتفاده  با را داده هیال  اطالعات  ارسمممال ۀنحو  بخش نیا در

 .میدهیم آموزش وردپرس

 دادیرو از استفاده با کسیت یآنال به داده هیال اطالعات ارسال

 سمبد یینها  متیق  دیبتوان  چگونه مثال  عنوان  به که  میدهیم  آموزش  شمما به  قسممت نیا در

 .دیکن ارسال کسیتیآنال به دادیرو کی از استفاده با را دتانیخر

 کسیت یآنال به داده هیال در دادیرو کی ارسال

 کاربر تعامالت  جر،یمن تگ از  استفاده  با  دیتوانیم چگونه  که  دیریگیم  ادی شما  قسمت  نیا در

 . دیکن ارسال کسیتیآنال به DataLayer یهاداده از یک ی عنوان به را( دادهایرو)
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 و dataLayer.push دسممتور از اسممتفاده با داده  هیال به  اطالعات کردن  اضممافه ۀنحو  نیهمچن

 .دینیبیم آموزش را وردپرس نیپالگ زین

 ی فروشگاه  لیتحل

 حال در کاربر ده،یخر د،یخر  سبد)  تیسا  یفروشگاه   اطالعات ارسمال ۀنحو  شمما به  بخش نیا در

 .میدهیم آموزش جریمن تگ از استفاده با را کسیتیآنال به...( و دیخر

 یفروشگاه  اطالعات ارسال یهاروش و e-commerce یاندازراه

 آموزش شمما  به را enhanced e-commerce  و classic e-commerce انیم  تفاوت  ابتدا در

 آموزش  افزونه از  اسممتفاده با  و  یدسممت   صممورت  به را  هرکدام یاندازراه ۀنحو  سممپس.  میدهیم

 .میدهیم

 افزونه و کسیت یآنال در e-commerce ماتیتنظ یسازفعال

 فیق  جادیا  و  کسیتیآنال در  یفروشمممممگاه  لیتحل امکانات یسمممممازفعال ۀنحو  قسممممممت نیا در

 ادی شمما به زین  را  آن  ماتیتنظ  و شمده  افزونه  وارد  سمپس.  میدهیم  آموزش شمما  به را  فروش

 .میدهیم

 جریمن تگ در یفروشگاه  ۀشرفت یپ لیتحل ماتیتنظ

 به را  کسیتیآنال گوگل  ریمتغ در  یفروشممگاه   ماتیتنظ یسممازفعال ۀنحو  ابتدا  قسمممت نیا در

 اطالعات  صمحت از  و  شمده  جریمن تگ  شینما  شیپ حالت  وارد  سمپس.  میدهیم  آموزش  شمما

 .میشویم مطمئن یارسال 

 ابزارها ریسا تگ یاندازراه

 اسممتفاده  با یغات یتبل  یهاسیسممرو  و ابزارها  ریسمما تگ یاندازراه ۀنحو  آموزش، از  بخش نیا در

 .میدهیم آموزش شما به را جریمن تگ از
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 ادز گوگل کانورشن تگ یاندازراه

 Google) ادز گوگل کانورشمممممن تگ دیتوانیم چگونه که میدهیم  آموزش شمممممما  به  ابتدا در

Ads )دیکن یریگاندازه را موردنظرتان یهالیتبد و اضافه خودتان تیسا به را. 

 ادز گوگل نگیمارکت یر تگ یاندازراه

 شمممما  به  جریمن تگ از  اسمممتفاده با  را ادز گوگل  نگیمارکتیر تگ یاندازراه ۀنحو  قسممممت نیا در

 .میدهیم آموزش

 زیمایاپت  گوگل تگ یاندازراه

 تگ از اسمممتفاده با را( Google Optimize)  زیمایاپت  گوگل تگ  یاندازراه ۀنحو  قسممممت نیا در

 .میدهیم آموزش شما به جریمن

 جار هات تگ یاندازراه

 شممممما  به  جریمن تگ  از  اسممممتفاده با را( Hot Jar) جار  هات تگ یاندازراه ۀنحو  قسمممممت نیا در

 .میدهیم آموزش

 کتانتی تگ یاندازراه

 آموزش شمممممممما بمه جریمن تمگ از اسممممممتفماده بما را کتمانمتی تمگ یانمدازراه ۀنحو قسممممممممت نیا در

 .میدهیم

 چتیرا تگ یاندازراه

 .میدهیم  آموزش  شما  به  جریمن  تگ  از  استفاده  با  را  چتیرا  تگ  یاندازراه  ۀنحو  قسمت  نیا  در

 پوشه تگ یاندازراه

 .میدهیم آموزش شما به جریمن تگ از استفاده با را پوشه تگ یاندازراه ۀنحو قسمت نیا در
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 شرفتهیپ کس یتیآنال

 ۀنحو شمما به  متنوع، ییهامثال  با  و  میپردازیم  کسیتیآنال  ۀشمرفتیپ مباحث به  بخش نیا در

 .میدهیم آموزش را... و دلخواه اطالعات ارسال گرها،یتر دادها،یرو ها،تگ انواع جادیا

 کاربر اسکرول یریگاندازه

 .میدهیم  آموزش را  تانتیسا  صفحات در کاربر  اسکرول  زانیم  یریگاندازه ۀنحو بخش  نیا در

 کاربر حضور زمان یریگاندازه

 آموزش را تانتیم سمممممما  صممممممفحمات در کاربر حضممممممور  زمان  زانیم  یریگاندازه ۀنحو بخش نیا در

 .میدهیم

 Trigger Group از استفاده با گریتر چند از همزمان ۀاستفاد

 فعال از تگ، کی  زدن  صممممدا  یبرا دیتوانیم چطور که  میدهیم  آموزش شممممما به  بخش نیا در

 .دیکن استفاده گریتر چند شدن

 پتیاسکر جاوا یخطا کردن رصد

 وقوع از  جر،یمن تگ از استفاده  با دیتوانیم چگونه که  میدهیم  آموزش  شمما به  بخش نیا در

 کسیتیآنال  به را  آن  اطالعات  و  دیشممو مطلع تانتیسمما  صممفحات در پتیاسممکر  جاوا یخطاها

 .دیکن ارسال خودتان

 Social تگ از استفاده

 در یاجتماع   یهاشمبکه با کاربران تعامالت  ارسمال  و Social تگ از  اسمتفاده ۀنحو  بخش نیا در

 .میدهیم آموزش را کسیتیآنال به تانتیسا

 دانلود اطالعات ارسال ۀنحو
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 ،(Regex)  رجکس از اسمتفاده با  دیتوانیم چگونه که  میدهیم  آموزش شمما  به  قسممت نیا در

 .دیکن ارسال کسیتیآنال به را هالیفا انواع دانلود اطالعات

 جریمن تگ در کسیت یآنال گوگل ریمتغ ماتیتنظ یتمام با ییآشنا

 Google) کسیتیآنممال گوگممل ریمتغ یرو دیمم توانیم کممه یمممات یتنظ یتمممام بخش نیا در

Analytics Variable )ۀنحو  نیهمچن.  میدهیم  آموزش شمممما  به را  دیکن  اعمال  جریمن تگ در 

 ،Dimensions، Metrics، Content Group، Fields to Set) دلخواه اطالعمات انواع ارسممممممال

Link Attribution میدهیم آموزش شما به یعمل  یهامثال با را...( و. 

 جریمن تگ ۀشرفتیپ امکانات

 آشممممنا  دارد وجود  جریمن تگ در که یامکانات   و هاتگ  ماتیتنظ  ریسمممما با را شممممما  بخش نیا در

 .میکنیم

 فولدرها از استفاده آموزش

 دیم بتوان بهتر تما میدهیم  آموزش شمممممممما  بمه را  جریمن تمگ در  فولمدرهما  جمادیا ۀنحو بخش نیا در

 .دیکن یبنددسته را خودتان یرهایمتغ و گرهایتر ها،تگ

 Templates از استفاده آموزش

 تگ کابران  ریسما  یها Template از  اسمتفاده  نیهمچن  و Template  جادیا ۀنحو بخش، نیا در

 .میدهیم آموزش شما به را جریمن

 گرهایتر ریسا آموزش

 شمممما به  را امدین  عمل  به یبحث   هاآن  از دوره  طول در  که ییگرهایتر  ریسممما کاربرد  بخش نیا در

 .میدهیم آموزش

 رهایمتغ ریسا آموزش
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 بمه یبحث  هماآن از دوره  طول در کمه فیتعر قمابمل و آمماده یرهمایمتغ  ریسمممممما کماربرد بخش نیا در

 بمه را غرهمایمت نیا یتممام  جمداگمانمه، یبوک یا در البتمه. میدهیم  آموزش شمممممممما بمه را اممدیم ن عممل

 .میدهیم قرار شما اریاخت در گانیرا به را آن که میاکرده آماده شما یبرا کامل صورت

 تگ ماتیتنظ آموزش

 شمممممممما بمه را... و اجرا  یم ترت اجرا، تیم اولو ،یزممانبنمد مماننمد تمگ مماتیتنظ یتممام بخش نیا در

 .میدهیم آموزش

 یی نها یهاهیتوص

 تمگ از اسممممممتفماده در تیم موفق  یبرا دیم بما کمه را یموارد نیترمهم گرید بمار دوره، یینهما بخش در

 ینوع  به  شموند،یم  مطرح بخش  نیا در که یمباحث .  میکنیم  یآور ادی  شمما به  را  دیبدان  جریمن

 .هستند جریمن تگ یگرکوزه فوت
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 ______________________________________________________________________________________ 

 از هزینه کردن برای آموزش هراسی نداشته باشید. 

 سازند. را میهای شما آینده شما مهارت  

 از همین امروز شروع کنید! 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

   

 سایت نوینوب 

توانید سایت سامانه شما می در و  

اقدام به خریداری و استفاده از پنل 

 پیامک خود کنید. 

www.novin.com 

 تماس تلفنی

صبح تا  9توانید از ساعت شما می

روزهای   5ش  روزهای کاری )و تا  10

 تعطیل( با ما تماس بگیرید. 

 ( 3)داخلی  021-63404

 ارسال ایمیل

های خود را به صورت روزانه ما ایمیل

بررسی کرده و پاسخ آنها را در اسرع 

 کنیم.وقت ارسال می 

info@novin.com 

 ___________________________________________________________________ 

 تگ منیجرشرکت در دوره 

 نوین.آکادمی
 شودرشد با یادگیری آغاز می  
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