
    حبيب اله بهرامي فوتبال تهران

نوباوگان و نوجوانان ش��اهين مهر كه از تيم هاي خوب و مدعي صعود در زير گروه دس��ته دوم تهران مي باشد. با مديريت ابراهيم زين الديني و سرپرستي مس��عود ياوري در رده هاي پايه كار اصولي و منظمي را شروع نموده است. اين باشگاه 
در رده نوباوگان زير 8 س��ال نظري مقدم، و در رده نوباوگان مرتضي منوچهري و هامن جاس��مي، در رده نونهاالن بهروز فرخ نژاد، در رده جوانان هم حسين نوربخش از مربيان سازنده فعاليت مي كنند. تا بتواند با شروع مسابقات تيمي خوب و 

مدعي در همه رده ها روانه بازي ها بكنند.

در پي معرفي مدارس فوتبال اس��تان تهران كه در تعطيالت تابس��تان كار آموزش و اوقات فراغت بچه ها را انجام مي دهند. در كنار آن با استعداديابي بچه هاي مستعد و شناسائي آنان نقش مهمي را مي توانند براي شكوفايي 
بچه ها انجام دهند. يكي از اين مدارس فوتبال كه در راه س��ازندگي نقش اساس��ي و خوبي را انجام مي دهد مدرسه فوتبال پويان تهران است كه با مديريت و مربيگري هادي نادري از سال1390 به صورت رسمي فعاليت خود 
را انجام مي دهد و با شناسايي بچه ها آنان را جذب تيم هاي خود در رده نونهاالن و نوجوانان مي كند كه در سال95�94 توانسته در تهران به مقام قهرماني دست يابد. و دو بازيكن خود را در رده نونهاالن و نوجوانان به تيم ملي 
معرفي نمايد. كار سرپرستي را علي رزاقي و آموزش بازيكنان هم وحيد محمودنسب، منصور يوسفي، علي حسين دوست و نيما اعرابي انجام می دهد. تداركات بچه ها را كريم شيخي عهده دار مي باشد. مدرسه فوتبال پويان 

با شماره ثبت 28068 در ورزشگاه شهداي جيحون فعاليت مي كند.
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