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 دهند

 را بر روی داده های مناسب انجام دهند Multinomial Logistic Regression دانشجو بتواند 

را بر روی   Multiple Imputation of Missing Values - Logit Regression دانشجو بتواند 

 داده های مناسب انجام دهند

 :سیزدهمهدف کلی جلسه  .03
 Principal Component  

 سیزدهماهداف ویژه جلسه 
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 و کاربردهای ان را انجام دهند چرخش دانشجو بتواند 
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